


 

Η εποχή της συγγραφής του Συμποσίου 

Όπως απέδειξε η φιλολογική έρευνα, το Συμπόσιο πρέπει να 
γράφτηκε λίγο μετά το 385 π.Χ. Αυτό γίνεται φανερό από μια φράση 
του Αριστοφάνη (193α) ότι ο Ζευς χώρισε στα δύο τους ανθρώπους 
όπως οι Λακεδαιμόνιοι τους Αρκάδες. Οι Σπαρτιάτες γκρέμισαν τα 
τείχη της πόλης που συμμαχούσε συνεχώς με τους Αθηναίους και 
υποχρέωσαν τους Μαντινείς να κατοικήσουν σε τέσσερα διαφορετικά 
χωριά. Το γεγονός αυτό έγινε το 385 π.Χ. Τον ίδιο χρόνο μάλλον 
πέθανε ο Αριστοφάνης, κι αυτό είναι σημαντικό για τη χρονολόγηση 
του έργου, επειδή έχει παρατηρηθεί ότι ο Πλάτωνας δεν βάζει ποτέ 
στους διάλογους του ζωντανά πρόσωπα. Στην ίδια εποχή τοποθετεί 
επίσης το Συμπόσιον και η στατιστική έρευνα της γλώσσας των 
πλατωνικών έργων. 

Η περίοδος αυτή (386-367 π.Χ.) θεωρείται η περίοδος της 
ωριμότητας του Πλάτωνα. Τότε έγραψε τους διάλογους: Μενέξε-νος, 
Κρατύλος, Εύθύδημος, Μένων, Παρμενίδης, Φαίδων, Φαιδρός, Πολιτεία και 
Θεαίτητος. Το 385 π.Χ.ο Πλάτωνας ήταν 43 χρονών, είχε γυρίσει, δύο 
χρόνια πριν, στην Αθήνα από το ταξίδι του στις Συρακούσες και είχε 
ήδη ιδρύσει την Ακαδήμεια του. Στα νεανικά του χρόνια ο Σωκράτης 
είχε επηρεάσει βαθιά τη σκέψη του. Τον μεγάλο δάσκαλο είχε γνωρίσει 
ο Πλάτων, όταν ήταν 20 χρονών και έμεινε κοντά του ως τον θάνατο 
του, το 399 π.Χ. 

Την εποχή αυτή η Αθήνα, εξασθενημένη από τους μακροχρόνιους 
πολέμους, βρίσκεται σε παρακμή. Ο Πέρσης βασιλιάς Αρταξέρξης με 
την Ανταλκίδειο ειρήνη (387 π.Χ.) έχει γίνει ο ρυθμιστής των 
πολιτικών πραγμάτων σ' ολόκληρη την Ελλάδα. Η εποχή της μεγάλης 
δόξας της αθηναϊκής ηγεμονίας, έχει σβήσει οριστικά. Οι Αθηναίοι 
έχουν συνέλθει λίγο από τη μεγάλη συμφορά του 404 
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π.Χ., τοτε που, ηττημένοι από τους Σπαρτιάτες, είδαν τα τείχη της 
πόλης τους να γκρεμίζονται και τη σπαρτιατική φρουρά να εγκα-
θίσταται σ' αυτήν. Η Αθήνα έχει συνασπιστεί ξανά μαζί με άλλες 
ελληνικές πόλεις εναντίον της Σπάρτης και τα τείχη της έχουν 
ξαναχτιστεί αλλά με περσικά χρήματα τώρα (393 π.Χ.). 

Πέρασαν δεκατέσσερα χρόνια από τότε που οι Αθηναίοι κατα-
δίκασαν σε θάνατο τον πρώτο φιλόσοφο που γέννησε η πόλη τους, 
τον Σωκράτη, με την κατηγορία ότι δεν πίστευε στους θεούς στους 
οποίους πίστευε η πόλη και ότι διέφθειρε τους νέους. Το θέμα του 
θανάτου του δεν έχει πάψει να είναι επίκαιρο, καθώς και το θέμα της 
συμπεριφοράς του Αλκιβιάδη, ο οποίος, αφού πρόδωσε δύο φορές 
την πατρίδα του, δολοφονήθηκε από ανθρώπους της Σπάρτης (404 
π.Χ.). Είχαν γραφτεί την εποχή εκείνη διάφορα έργα, αλλα υπέρ και 
άλλα κατά του Σωκράτη . Είναι πολύ πιθανό και το Συμπασών να 
γράφτηκε από τον Πλάτωνα ειδικά για να υπερασπιστεί τον δάσκαλο 
του. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που το εγκώμιο του Σωκράτη, 
στο τέλος του Συμποσίου, το κάνει ο ίδιος ο Αλκιβιάδης, τονίζοντας 
πόσο ντρεπόταν τον Σωκράτη γιατί δεν ακολουθούσε τις σωστές του 
συμβουλές και παρασυρόταν από τις κολακείες του πλήθους. 

 

Το Συμπόσιο 

Σ' ένα σαλόνι της εποχής (γύρω στο 400 π.Χ., όπως θα δούμε 
παρακάτω), στο σπίτι του νεαρού ποιητή Αγάθωνα, που μόλις έχει 
κερδίσει στους τραγικούς αγώνες με την πρώτη του τραγωδία, έχει 
μαζευτεί όλη η αφρόκρεμα των διανοουμένων της Αθήνας: ο Σω-
κράτης με τον πιστό του μαθητή Αριστόδημο, ο Αριστοφάνης, ο 
Αλκιβιάδης, ο Φαίδρος, ο γιατρός Ερυξίμαχος, ο εραστής του 
Αγάθωνα Παυσανίας και άλλοι που δεν αναφέρονται. 
Μισοξαπλω-μένοι δύο-δύο σε κλίνες, τοποθετημένες γύρω- γύρω 
στο δωμάτιο, τρώνε στην αρχή από τα μικρά τραπεζάκια που 
βρίσκονται μπροστά σε κάθε κλίνη. Κι αφού τελειώσει αυτό το 
πρώτο και σύντομο μέρος του συμποσίου, το $εΐπνονη σύνίειπνον, 
περνούν με σπονδές και παιάνες, στο δεύτερο και κυριότερο μέρος 
(πότος ή σύμποτος). Αποφασίζουν να πιουν λίγο μόνο και να μιλήσει ο 
καθένας με τη σειρά του για τον Έρωτα, πλέκοντας το εγκώμιο του 
θεού αυτού. 

Οι λόγοι τους είναι περίτεχνοι, γεμάτοι φιλολογικά σχόλια. Οι 
περισσότεροι είναι βαρετοί και σχολαστικοί π.χ. του Φαίδρου, 
Ε-ρυξίμαχου, Παυσανία, Αγάθωνα, μόνο του Αριστοφάνη ο λόγος 
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είναι διασκεδαστικός, γεμάτος πνεύμα. Υπάρχει σαφής διαφοροποί-
ηση τόσο στο ύφος όσο και στο περιεχόμενο του λόγου κάθε προ-
σώπου. 

Τελευταίος μιλάει για τον Έρωτα ο Σωκράτης. Στην αρχή παίζει 
με όλους τους άλλους, σαν τη γάτα με το ποντίκι. Είναι σαν να τον 
βλέπουμε να το διασκεδάζει, κοιτάζοντας με τα πανέξυπνα λαμπερά 
μάτια του πότε τον έναν και πότε τον άλλον. Με γρήγορες, συνεχείς 
ερωτήσεις-απαντήσεις προετοιμάζει το κατάλληλο κλίμα και όταν 
τους έχει οριστικά επιβληθεί, πηγαίνοντας τους από δω κι από κει 
και υποχρεώνοντας τους κάθε τόσο να παραδέχονται ό,τι θέλει 
αυτός, περνάει στην αναδιήγηση του διαλόγου του με τη μάντισσα 
Διοτίμα και του τελικού μονολόγου της. Κάθε τόσο μιμείται τους 
σοφιστές χρησιμοποιώντας ειρωνικά τις εκφράσεις τους, το ύφος 
τους. 

Στο τέλος εμφανίζεται, στεφανωμένος με μενεξέδες και κισσούς 
και ήδη αρκετά μεθυσμένος, ο Αλκιβιάδης, και ο δικός του λόγος 
είναι ένα εγκώμιο για τον Σωκράτη. 

Μάς κάνει εντύπωση η δροσιά των διαλόγων ανάμεσα στους 
συνδαιτυμόνες, τα χαρούμενα πονηρά πειράγματα μεταξύ τους, οι 
υπαινιγμοί, το εκλεπτυσμένο παιχνίδι των λέξεων και των συνηχή-
σεων. Ισως να αισθανόμαστε μια κρυφή ζήλια που δεν βρισκόμαστε 
εκεί, στην Αθήνα εκείνης της εποχής μέσα σ' αυτήν την πνευματώδη 
παρέα, που συγκεντρωνόταν κάθε βράδυ, πότε στο σπίτι του ενός και 
πότε του άλλου, και στο ημίφως των λυχναριών, γεμάτοι 
ενθουσιασμό και έρωτα, πίστευαν ότι μπορούσαν να προσεγγίσουν 
θέματα τόσο υψηλά. Τώρα μας περιβάλλει απειλητικό ένα άλλο 
ημίφως, της τηλεόρασης. 

Στο Συμπόσιον υπάρχουν δύο χρονικά επίπεδα. Το συμπόσιο 
αυτό του Αγάθωνα (η ιστορικότητα του είναι αμφισβητήσιμη, άλ-
λωστε δεν έχει σημασία) έγινε, σύμφωνα με τα λόγια του αφηγητή, 
την επόμενη μέρα της πρώτης νίκης του ποιητή Αγάθωνα στους 
τραγικούς αγώνες. Ξέρουμε ότι η νίκη αυτή κερδήθηκε επί άρχοντος 
Εύφημου, δηλ. το 416 π.Χ. Η αφήγηση όμως του συμποσίου γίνεται 
αρκετά χρόνια μετά, όπως λέει ο αφηγητής, ο Απολλόδωρος: την 
εποχή που ο ίδιος και οι φίλοι του ήταν ακόμη παιδιά, αρκετά μετά 
τη φυγή του Αγάθωνα από την Αθήνα (έφυγε μεταξύ 411 και 495 
π.Χ.), τρία χρόνια περίπου από τότε που ο Απολλόδωρος έγινε 
φανατικός οπαδός του Σωκράτη (399 π.Χ.). Με τα δεδομένα αυτά η 
συγγραφή του Συμποσίου τοποθετείται γύρω στο 400 π.Χ. Περίπου 
δεκαέξι χρόνια λοιπόν χωρίζουν τη συγγραφή 
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του από τον χρόνο της αφήγησης, και άλλα τόσα την αφήγηση από 
το περίφημο εκείνο συμπόσιο. 

Ο Πλάτων έχει οπωσδήποτε τους λόγους του για να το κάνει 
αυτό. Ένας απ' αυτούς θα πρέπει να ήταν ότι ήθελε οι 
συνδαιτυμό-νες σ' ένα συμπόσιο, όπου το θέμα συζήτησης είναι ο 
έρωτας, να είναι νέοι. Πράγματι οι περισσότεροι απ' αυτούς ήταν 
τότε ακόμα νέοι, πολλά υποσχόμενοι. Η εποχή άλλωστε του 416 π. 
Χ. ήταν μυθώδης και αξιοζήλευτη. Το 400 π.Χ. η Αθήνα ήταν 
ακόμα περήφανη και ισχυρή. Είχε τελειώσει η πρώτη φάση του 
Πελοποννησιακού πολέμου με τη Νικίειο ειρήνη, στην οποία είχε 
νικήσει η Αθήνα και η δεύτερη δεν είχε αρχίσει. Δεν είχε ξεκινήσει 
ακόμη η καταστροφική σικελική εκστρατεία. Το σκάνδαλο των 
Ερμων, στο οποίο είχε μπλεχτεί ο Αλκιβιάδης, όπως επίσης και ο 
Ερυξίμαχος και ο Φαίδρος, θα ξεσπούσε λίγο αργότερα. Όσα 
συνέβαιναν λοιπόν το 416 π.Χ. είχαν ιδιαίτερη αίγλη για τους νέους 
του 400 π.Χ., που ζούσαν μια από τις σκοτεινότερες εποχές της 
Αθήνας, τέσσερα μόλις χρόνια μετά από τη μεγάλη καταστροφή. 

Η δομή του Συμποσίου είναι περίεργη και πολύπλοκη, αριστο-
τεχνικά χτισμένη. Το έργο αρχίζει με μια απάντηση που δίνει ο 
Απολλόδωρος—ο οποίος είναι ο αφηγητής από την αρχή ως το 
τέλος—σε μια ερώτηση που του έκανε μια παρέα φίλων του: του 
ζητούσαν, όπως καταλαβαίνουμε, να τους διηγηθεί ό,τι ήξερε για το 
περίφημο εκείνο συμπόσιο. Κι εκείνος τους απαντά πως ευχαρίστως 
θα το κάνει γιατί το διηγήθηκε πρόσφατα. Με την ευκαιρία αυτή 
παρεμβάλλει έναν ολόκληρο διάλογο με τον Γλαύκωνα τον 
Φαλη-ρέα, στον οποίο είχε διηγηθεί το συμπόσιο, καθώς 
προχωρούσαν στον δρόμο από το Φάληρο για την Αθήνα. 

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τους δύο αυτούς διάλογους σαν 
ένα πρόλογο. Το υπόλοιπο έργο μπορούμε να το διακρίνουμε σε 
τρία μέρη: α) τους πέντε πρώτους λόγους (Φαιδρού, Παυσανία, 
Ερυξί-μαχου, Αριστοφάνη και Αγάθωνα)· β) τον λόγο του Σωκράτη 
(που αναδιηγείται και τα λόγια της Διοτίμας)· γ) το εγκώμιο του 
Σωκράτη από τον Αλκιβιάδη. 

 

Ο Σωκράτης. 

Το Συμπασών είναι ουσιαστικά μια Απολογία υπέρ του Σωκράτη, 
γραμμένη από τον πιο άξιο μαθητή του, τον Πλάτωνα. Απευθύνεται 
στους Αθηναίους της εποχής, για να τους δείξει τι πραγ- 
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ματικά υπήρξε ο Σωκράτης, που τόσο άδικα τον είχαν καταδικάσει 
σε θάνατο. 

Τελειώνοντας το διάβασμα του Συμποσίου, ο νους του αναγνώστη 
έχει ήδη φύγει από τον έρωτα, που είναι το κεντρικό θέμα του 
διαλόγου, και είναι γεμάτος και γοητευμένος από την προσωπικό-
τητα του Σωκράτη. Μετά το εγκώμιο του θεού, του Έρωτα, ο 
Πλάτων βάζει στο στόμα του Αλκιβιάδη το εγκώμιο εκείνου που 
θεωρούσε σπουδαιότερο κι από τον ίδιο τον θεό: του Σωκράτη. Και 
κατά περίεργο τρόπο τα λόγια του Αλκιβιάδη γι' αυτόν τον άνθρω-
πο, ότι όμοιος του δεν υπάρχει κανένας άλλος, που να είναι τόσο 
παράξενος, βγαίνουν αληθινά ακόμα και δυόμισι χιλιάδες περίπου 
χρόνια αργότερα. Η ανθρωπότητα γνώρισε τόσους μεγάλους, τό-
σους προφήτες και θεούς, τόσες ισχυρές προσωπικότητες που άλ-
λαξαν τις τύχες του κόσμου, τόσα σπουδαία πνεύματα στις επιστήμες 
και στις τέχνες, αλλά σαν τον Σωκράτη δεν γνώρισε δεύτερο. Η 
εκπληκτική του προσωπικότητα, που προβάλλει από τα βάθη των 
αιώνων με την απλότητα και τη σοφία της, μας συγκινεί περίεργα. 
Είναι ο άνθρωπος που παραδεχόταν ότι το μόνο που γνωρίζει είναι 
ότι δεν γνωρίζει τίποτα, που υποστήριζε ότι είναι καλύτερο να 
αδικείται κανείς παρά να αδικεί. Αυτός που προτίμησε τον θάνατο 
για να μην προδώσει τις ιδέες του. Ενώ μπορούσε να γλιτώσει από 
τον θάνατο προτείνοντας ο ίδιος τη λύση της εξορίας, με την αγέ-
ρωχη στάση του προκάλεσε τους δικαστές του ζητώντας τη σίτιση 
του στο πρυτανείο, τη μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να απο-
δώσει η πολιτεία σ' έναν πολίτη της. Όταν του πρότειναν οι μαθητές 
του να δραπετεύσει αρνήθηκε, γιατί, όπως είπε, πρέπει να υπακούμε 
στους νόμους της πατρίδας μας. 

Η αληθινή αιτία της καταδίκης του Σωκράτη είναι ότι ενοχλούσε 
το κάθε είδους κατεστημένο στην Αθήνα της εποχής του: πολιτικούς, 
ρήτορες, σοφιστές, καλλιτέχνες κ.λπ., υποβάλλοντας σε έλεγχο τη 
σοφία και την αρετή τους. Τριγύριζε ανάμεσα τους από το πρωί 
μόλις ξημέρωνε, μέχρι το βράδυ, στην Αγορά και στα γυμναστήρια, 
διδάσκοντας ότι τίποτα δεν είναι σπουδαιότερο από το να φροντίζει 
κανείς να γίνεται καλύτερος. Ότι δεν πρέπει κανείς να λέει πως ξέρει 
ό,τι δεν ξέρει. Ότι είναι σοφότερος αυτός που τουλάχιστον 
παραδέχεται την άγνοια του από εκείνους που καμαρώνουν για τις 
γνώσεις τους. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να κατανοήσουμε τον 
πανικό που προκαλούσε αυτή η συμπεριφορά. Με χίλιους τρόπους 
οι πετυχημένοι της εποχής προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα 
πρόσωπο: του σοφού, του σπουδαίου, του τίμιου. Ερχόταν 



 

τώρα αυτός ο ξυπόλυτος, κουρελιάρης εβδομηντάχρονος γέρος και 
μέσα σε λίγα λεπτά, με τις ειρωνικές του ερωτήσεις, τους χαλούσε 
όλα όσα είχαν καταφέρει: αμφισβητούσε το κύρος τους, ξεσκέπαζε 
αυτό που υπήρχε πίσω από το προσωπείο. Ποιο κατεστημένο θα 
μπορούσε ποτέ να το ανεχτεί; Σε οποιαδήποτε εποχή κι αν είχε 
ζήσει ο Σωκράτης, θα ήταν καταδικασμένος να τιμωρηθεί με θά-
νατο. Δεν είχαν καν την υπομονή, όπως τους λέει στην απολογία 
του, να περιμένουν λίγο ακόμα να πεθάνει με φυσικό θάνατο. Το 
κάνετε αυτό, τους λέει, νομίζοντας ότι θα απαλλαγείτε από το να 
λογοδοτείτε για τη ζωή σας... Νομίζετε ότι σκοτώνοντας ανθρώπους θα 
εμποδίσετε να σας κάνει κανείς να ντρέπεστε, που δεν ζείτε σωστά, που δεν 
σκέφτεστε σωστά. 

Σαν κατακλείδα θα λέγαμε ότι η πολυπλοκότητα και το εύρος 
της προσωπικότητας του Σωκράτη δεν είναι εύκολο να κατανοη-
θούν. Μόνο λίγο μπορούμε να τα νοιώσουμε απο τις μαρτυρίες 
—συχνά αντιφατικές—που μας δίνουν τα έργα που γράφτηκαν από 
ανθρώπους που τον γνώρισαν. Άλλοι τον λάτρεψαν κι άλλοι τον 
μίσησαν. 

Ανάλογη αντιμετώπιση του επιφύλαξαν κι οι σύγχρονοι μελετη-
τές. Πολλοί πήραν θέση εχθρική ή και απορριπτική απέναντι του. 
Είναι πια καιρός να κοιτάξουμε πιο νηφάλια την προσωπικότητα 
του Σωκράτη. 
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ΠΛΑΤΩΝ 

Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο Ν 

Α Π Ο Λ Λ Ο Δ Ω Ρ Ο Σ - Φ Ι Λ Ο Σ 

Α Π Ο Λ Λ Ο Δ Ω Ρ Ο Σ . Μου φαίνεται πως γι' αυτά που με 
ρωτάτε δεν είμαι απροετοίμαστος. Πριν από μέρες, καθώς 
ανέβαινα στην πόλη από το σπίτι μου στο Φάληρο, κάποιος 
γνωστός μου, που με είδε από πίσω, με φώναξε από μα
κριά και αστειευόμενος μου είπε: 
— Ε, Φαληρέα, εσύ ο Απολλόδωρος δεν θα περιμένεις; 

Κι εγώ στάθηκα και τον περίμενα. Κι αυτός είπε: 

— Απολλόδωρε, σε ζητούσα κι εγώ εναγωνίως γιατί ήθελα 
να μάθω για τη συγκέντρωση του Αγάθωνα και του Σ ω 
κράτη και του Αλκιβιάδη και των άλλων που παρευρίσκο
νταν τότε στο δείπνο, 

καθώς και γι ' αυτά που είπαν μιλώντας για τον έρωτα. 
Και κάποιος άλλος μάλιστα μου διηγήθηκε γι' αυτά, που 
τα είχε ακούσει απο τον Φοίνικα, τον γιο του Φίλιππου, 
και μου είπε ότι κι εσύ τα ξέρεις. Δεν μπορούσε όμως να 
μου τα πει ακριβώς. Διηγήσου τά μου λοιπόν εσύ, αφού 
είσαι και ο καταλληλότερος να μου μεταφέρεις τα λόγια 
του φίλου σου. Πρώτα απ' όλα όμως πες μου, βρισκόσουν 
κι εσύ σ' αυτήν τη συγκέντρωση ή όχι; 

Κι εγώ του είπα: 
— Φαίνεται ότι τίποτα σωστό δεν σου διηγήθηκε οποίος 
στα διηγήθηκε, 

αν νομίζεις ότι αυτή η συγκέντρωση για την οποία 
ρωτάς έγινε πρόσφατα, ώστε να παρευρίσκομαι κι εγώ. 
— Πράγματι, έτσι νόμιζα. 
— Πώς αυτό Γλαύκωνα; του είπα εγώ. Δεν ξέρεις ότι από 

27 



ΠΛΑΤΩΝ 

28 



ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 

πολλά χρόνια ο Αγάθων δεν μένει πια εδώ στην πόλη και 
ότι δεν είναι ακόμη ούτε τρία χρόνια από τότε που εγώ 
κάνω παρέα με τον Σωκράτη και ενδιαφέρομαι κάθε μέρα 
να ξέρω τι λέει και τι κάνει; 

Τον προηγούμενο καιρό έτρεχα όπου τύχαινε και νομί
ζοντας ότι κάτι κάνω, ήμουν αθλιότερος από τον καθένα, 
όχι λιγότερο απ' ό,τι εσύ τώρα, που νομίζεις ότι πρέπει να 
κάνεις οτιδήποτε άλλο από το να φιλοσοφείς. 

Κι εκείνος είπε: 
— Μην κοροϊδεύεις, αλλά πες μου πότε έγινε αυτή η 
συγκέντρωση. 

Κι εγώ του απάντησα: 
— Τότε που εμείς ήμαστε ακόμα παίδια, οταν νίκησε με 
την πρώτη του τραγωδία ο Αγάθων, την επομένη απο 
εκείνη τη μέρα που γιόρτασε τη νίκη του θυσιάζοντας ο 
ίδιος και τα μέλη του χορού. 
— Πολύ παλιά λοιπόν, είπε, όπως φαίνεται. Αλλά ποιος 
σου τα διηγήθηκε; Μήπως ο ίδιος ο Σωκράτης; 
— Όχι, μα τον Δία, του είπα εγώ, αλλά εκείνος ακριβώς 
που τα διηγήθηκε και στον Φοίνικα-

ήταν κάποιος Αριστόδημος, από τον δήμο των Κυδαθη-
ναίων, κοντός, πάντοτε ξυπόλυτος. Παρευρισκόταν λοιπόν 
στη συγκέντρωση, όντας ερωτευμένος με τον Σωκράτη και 
μάλιστα από τους πιο παθιασμένους τότε, όπως μου φαί
νεται. Αλλά και τον ίδιο τον Σωκράτη τον ρώτησα για 
μερικά που είχα ακούσει από εκείνον και μου επιβεβαίωσε 
ότι πράγματι ήταν έτσι ακριβώς όπως μου τα είχε διηγη
θεί. 
— Και λοιπόν, είπε, δεν θα μου τα διηγηθείς; Πάντως ο 
δρόμος για την πόλη είναι κατάλληλος γι' αυτούς που 
βαδίζουν σ' αυτόν και για να μιλάνε και για να ακούνε. 

Έτσι λοιπόν, καθώς προχωρούσαμε, μιλούσαμε και γι' 
αυτά τα πράγματα, ώστε, όπως είχα πει στην αρχή, δεν 
είμαι απροετοίμαστος. 

Αν λοιπόν πρέπει να τα διηγηθώ και σε σας, θα το 
κάνω. Εξάλλου εγώ έτσι κι αλλιώς είτε όταν ο ίδιος μιλάω 
για φιλοσοφία, είτε όταν ακούω άλλους, εκτός του ότι 
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πιστεύω ότι ωφελούμαι, ευχαριστιέμαι υπερβολικά. Αλλά 

όταν ακούω μερικές άλλες συζητήσεις, καθώς και τις δικές 

σας των πλουσίων και των επιχειρηματιών, και εγώ ο ίδιος 

στενοχωριέμαι και εσάς τους φίλους λυπάμαι, γιατί νομί

ζετε ότι κάνετε κάτι ενώ δεν κάνετε τίποτα. 

Ίσως πάλι κι εσείς να πιστεύετε ότι εγώ είμαι αξιολυ-

πητος και νομίζω ότι πράγματι έχετε δίκιο που το νομί

ζετε. Ε γ ώ όμως για σας όχι απλώς το νομίζω, αλλά είμαι 

και σίγουρος γ ι ' αυτό. 

ΦΙΛΟΣ. Πάντοτε ίδιος είσαι Απολλόδωρε- πάντοτε και 

τον εαυτό σου κατηγορείς και τους άλλους, και μου φαίνε

ται ότι πιστεύεις ότι όλοι είναι τελείως αξιολύπητοι εκτός 

από τον Σωκράτη, αρχίζοντας από τον εαυτό σου. Και απο 

πού απέκτησες αυτόν τον χαρακτηρισμό, να σε λενε μανια

κό, εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω - γιατί στα λόγια είσαι 

πάντοτε τέτοιος, τα βάζεις και με τον εαυτό σου και με 

τους άλλους εκτός από τον Σωκράτη. 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Δηλαδή, αγαπητέ μου, σου φαίνεται 

ότι επειδή έχω αυτές τις αντιλήψεις για τον εαυτό μου και 

για τους άλλους είμαι τρελός και ανισόρροπος; 

ΦΙΛΟΣ. Δεν αξίζει τον κόπο, Απολλόδωρε, να τσακω

νόμαστε τώρα γ ι ' αυτά. Αλλά όπως σε παρακαλέσαμε, μην 

το παραλείψεις, διηγήσου μας ποια ήταν τα λόγια που 

είπαν. 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Ήταν λοιπόν περίπου τέτοια... Κα

λύτερα όμως από την αρχή, όπως τα διηγήθηκε εκείνος, να 

προσπαθήσω να σας τα διηγηθώ κι εγω. 

Ε ί π ε λοιπόν ότι έτυχε να συναντήσει τον Σωκράτη 

λουσμένο και να φοράει σανδάλια, πράγματα που εκείνος 

σπάνια έκανε- και ότι τον ρώτησε πού πηγαίνει τόσο καλ

λωπισμένος. Κι αυτός του απάντησε: 

— Για δείπνο στου Αγάθωνα. Γιατί εχθές που γιόρταζε τα 

επινίκια, του ξέφυγα, επειδή φοβήθηκα τον πολύ κόσμο- του 

υποσχέθηκα όμως ότι θα πάω σήμερα- γ ι ' αυτό καλλωπί

στηκα, για να πάω όμορφος σε όμορφο. Αλλά εσύ, ρώτησε, τι 

λες, θα ήθελες να έρθεις απρόσκλητος στο δείπνο; 

Κι εγώ, είπε, απάντησα: 
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— Ό,τι αποφασίσεις εσύ. 

— Ακολούθησε με λοιπόν, είπε, για να χαλάσουμε και την 
παροιμία αλλάζοντας την, πως Ηαι σ τ ω ν κ α λ ώ ν τα 
σ υ μ π ό σ ι α π η γ α ί ν ο υ ν α κ ά λ ε σ τ ο ι οι κ α λ ο ί . Άλ
λωστε ο Όμηρος κινδυνεύει όχι μόν^ να την έχει χαλάσει 
αλλά και να την έχει εξευτελίσει αυτη την παροιμία. Γιατί 
έκανε τον Αγαμέμνονα άντρα ιδιαίτερα καλό στα πολεμικά 
και τον Μενέλαο μαλθακό π ο λ ε μ ι σ τ ή , 

και ενώ τελούσε θυσία και έτρωγε ο Αγαμέμνων έκανε 
τον Μενέλαο να πηγαίνει απρόσκλητος στο συμπόσιο του 
καλύτερου, όντας χειρότερος. 

Ακούγοντας τον να τα λέει αυτά, του είπα: 

— Ίσως όμως κινδυνεύω κι εγώ, όχι όπως λες εσύ Σω
κράτη, αλλά όπως λέει ο Όμηρος, όντας κατώτερος να πάω 
σε συμπόσιο σοφού άντρα απρόσκλητος. Δες λοιπόν φέρ
νοντας με τι θα απολογηθείς, γιατί εγώ δεν θα παραδεχτώ 
ότι έρχομαι απρόσκλητος, αλλά θα πω ότι έχω προσκληθεί 
από σένα. 

— Όι δυο μας μαζί, είπε, καθώς θα πηγαίνουμε στον 
δρόμο, θα σκεφτούμε τι θα πούμε. Πάμε λοιπόν. 

Κάτι τέτοια λόγια, είπε, αφού αντάλλαξαν μεταξύ τους, 
ξεκίνησαν να πάνε. Ο Σωκράτης λοιπόν, απορροφημένος 
στις σκέψεις του, έμενε πίσω στο δρόμο, και, καθώς εκεί
νος τον περίμενε, τον προέτρεπε να προχωρήσει μπροστά. 
Όταν έφτασε στο σπίτι του Αγάθωνα, βρήκε ανοιχτή την 
πόρτα και εκεί, 

είπε, έπαθε κάτι γελοίο. Ήρθε από μέσα αμέσως ένας 
δούλος και τον υποδέχτηκε, και τον οδήγησε εκεί όπου 
βρίσκονταν ξαπλωμένοι οι άλλοι, που τους βρήκε έτοιμους 
να δειπνήσουν. Αμέσως λοιπόν μόλις τον είδε ο Αγάθων, 
είπε: 

— Αριστόδημε, έρχεσαι σε καλή ώρα για να δειπνήσεις 
μαζί μας. Αν ήρθες για τίποτα άλλο, ανάβαλε το, γιατί και 
χθες σε ζητούσα για να σε καλέσω και δεν μπόρεσα να σε 
δω. Αλλά πώς και δεν μας φέρνεις τον Σωκράτη; 

Κι εγώ, είπε, γυρίζω και δεν βλέπω πουθενά τον Σω
κράτη να με ακολουθεί. Τους είπα λοιπόν ότι ερχόμουν με 
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π ι σ τ ε ύ ω ότι ωφελούμαι, ευχαριστιέμαι υπερβολικά. Αλλά 

όταή ακούω μερικές άλλες συζητήσεις, καθώς και τις δικές 

σας τ ω ν πλουσίων και τ ω ν επιχειρηματιών, και ε γ ώ ο ίδιος 

στεναχωριέμαι και εσάς τους φίλους λυπάμαι, γ ιατ ί νομί

ζετε ότι κάνετε κάτι ενώ δεν κάνετε τ ίποτα. 

Ίσως πάλι κι εσείς να πιστεύετε ότι ε γ ώ είμαι αξιολύ-

πητος και νομίζω ότι πράγματι έχετε δίκιο που το νομί

ζετε. Ε γ ώ όμως γ ι α σας όχι α π λ ώ ς το νομίζω, αλλά είμαι 

και σίγουρος γ ι ' αυτό. 

ΦΙΛΟΣ. Πάντοτε ίδιος είσαι Απολλόδωρε - πάντοτε και 

τον εαυτό σου κατηγορείς και τους άλλους, και μου φαίνε

ται ότι πιστεύεις ότι όλοι είναι τελείως αξιολύπητοι εκτός 

από τον Σωκράτη, αρχίζοντας από τον εαυτό σου. Και από 

πού απέκτησες αυτόν τον χαρακτηρισμό, να σε λένε μανια

κό, ε γ ώ τουλάχιστον δεν το ξέρω· γ ι α τ ί στα λόγια είσαι 

πάντοτε τέτοιος, τα βάζεις και με τον εαυτό σου και με 

τους άλλους εκτός από τον Σωκράτη. 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Δηλαδή, αγαπητέ μου, σου φαίνεται 

ότι επειδή έχω αυτές τις αντιλήψεις γ ι α τον εαυτό μου και 

γ ι α τους άλλους είμαι τρελός και ανισόρροπος; 

ΦΙΛΟΣ. Δεν αξίζει τον κόπο, Απολλόδωρε, να τ σ α κ ω 

νόμαστε τώρα γ ι ' αυτά. Αλλά όπως σε παρακαλέσαμε, μην 

το παραλείψεις, διηγήσου μας ποια ήταν τα λόγια που 

είπαν. 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Ή τ α ν λοιπόν περίπου τέτοια.. . Κα

λύτερα όμως από την αρχή, όπως τα διηγήθηκε εκείνος, να 

προσπαθήσω να σας τα διηγηθώ κι ε γ ώ . 

Είπε λοιπόν ότι έτυχε να συναντήσει τον Σωκράτη 

λουσμένο και να φοράει σανδάλια, πράγματα που εκείνος 

σπάνια έκανε - και ότι τον ρώτησε πού πηγαίνει τόσο καλ

λωπισμένος. Κι αυτός του απάντησε: 

— Για δείπνο στου Αγάθωνα. Γιατί εχθές που γιόρταζε τα 

επινίκια, του ξέφυγα, επειδή φοβήθηκα τον πολύ κόσμο - του 

υποσχέθηκα όμως ότι θα π ά ω σήμερα - γ ι ' αυτό κ α λ λ ω π ί 

στηκα, γ ι α να π ά ω όμορφος σε όμορφο. Αλλά εσύ, ρώτησε, τι 

λες, θα ήθελες να έρθεις απρόσκλητος στο δείπνο; 

Κι ε γ ώ , είπε, απάντησα: 
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— Ό,τι αποφασίσεις εσύ. 
— Ακολούθησε με λοιπόν, είπε, για να χαλάσουμε και την 
παροιμία αλλάζοντας την, πως και σ τ ω ν κ α λ ώ ν τα 
συμπόσια π η γ α ί ν ο υ ν α κ ά λ ε σ τ ο ι οι κ α λ ο ί . Άλ
λωστε ο Όμηρος κινδυνεύει όχι μόνο να την έχει χαλάσει 
αλλά και να την έχει εξευτελίσει αυτή την παροιμία. Γιατί 
έκανε τον Αγαμέμνονα άντρα ιδιαίτερα καλο στα πολεμικά 
και τον Μενέλαο μαλθακό π ο λ ε μ ι σ τ ή , 

και ενώ τελούσε θυσία και έτρωγε ο Αγαμέμνων έκανε 
τον Μενέλαο να πηγαίνει απρόσκλητος στο συμπόσιο του 
καλύτερου, όντας χειρότερος. 

Ακούγοντας τον να τα λέει αυτά, του είπα: 
— Ίσως όμως κινδυνεύω κι εγώ, όχι όπως λες εσύ Σω
κράτη, αλλά όπως λέει ο Όμηρος, όντας κατώτερος να πάω 
σε συμπόσιο σοφού άντρα απρόσκλητος. Δες λοιπόν φέρ
νοντας με τι θα απολογηθείς, γιατί εγώ δεν θα παραδεχτώ 
ότι έρχομαι απρόσκλητος, αλλά θα πω ότι έχω προσκληθεί 
από σένα. 
— .Οι δυο μας μαζί, είπε, καθώς θα πηγαίνουμε στον 
δρόμο, θα σκεφτούμε τι θα πούμε. Πάμε λοιπόν. 

Κάτι τέτοια λόγια, είπε, αφού αντάλλαξαν μεταξύ τους, 
ξεκίνησαν να πάνε. Ο Σωκράτης λοιπόν, απορροφημένος 
στις σκέψεις του, έμενε πίσω στο δρόμο, και, καθώς εκεί
νος τον περίμενε, τον προέτρεπε να προχωρήσει μπροστά. 
Όταν έφτασε στο σπίτι του Αγάθωνα, βρήκε ανοιχτή την 
πόρτα και εκεί, 

είπε, έπαθε κάτι γελοίο. Ήρθε από μέσα αμέσως ένας 
δούλος και τον υποδέχτηκε, και τον οδήγησε εκεί όπου 
βρίσκονταν ξαπλωμένοι οι άλλοι, που τους βρήκε έτοιμους 
να δειπνήσουν. Αμέσως λοιπόν μόλις τον είδε ο Αγάθων, 
είπε: 
— Αριστόδημε, έρχεσαι σε καλή ώρα για να δευτνήσεις 
μαζί μας. Αν ήρθες για τίποτα άλλο, ανάβαλε το, γιατί και 
χθες σε ζητούσα για να σε καλέσω και δεν μπόρεσα να σε 
δω. Αλλά πώς και δεν μας φέρνεις τον Σωκράτη; 

Κι εγώ, είπε, γυρίζω και δεν βλέπω πουθενά τον Σω
κράτη να με ακολουθεί. Τους είπα λοιπόν ότι ερχόμουν με 
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τον Σωκράτη, καλεσμένος από εκείνον για να δειπνήσω 
εδώ. 
— Καλά έκανες, είπε. Αλλά πού είναι εκείνος; 
— Ερχόταν πίσω μου. Αλλά κι εγώ απορώ πού να είναι. 
— Δεν κοιτάζεις, παιδί, είπε ο Αγάθων, να μας φέρεις 
μέσα τον Σωκράτη; Εσύ, είπε, Αριστόδημε, ξάπλωσε δί
πλα στον Ερυξίμαχο. 

Και ενώ ένας δούλος, είπε, του έπλενε τα πόδια για να 
ξαπλώσει, ένας άλλος από τους δούλους ήρθε και ανήγγειλε 
ότι: 
— Αυτός ο Σωκράτης προχώρησε και στάθηκε στο πρό
θυρο των γειτόνων, και ενώ τον φωνάζω δεν θέλει να μπει. 
— Περίεργα πράγματα λες, είπε. Να τον φωνάξεις και να 
μην τον αφήσεις. 

Κι ο Αριστόδημος τότε είπε: 
— Μην το κάνετε αυτό, αφήστε τον. Την έχει αυτή τη 
συνήθεια. Μερικές φορές απομακρύνεται και στέκεται όπου 
τύχει. Θα έρθει σε λίγο, το ξέρω. Μην τον ενοχλείτε λοιπόν 
αλλά αφήστε τον. 
— Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνω, αφού το νομίζεις, είπε ο 
Αγάθων. Αλλά σ' εμάς τους άλλους, παιδί, δώσε να φάμε. 
Φέρτε μας ό,τι θέλετε, γιατί κανείς δεν πρόκειται να σας 
επιβλέψει, πράγμα που εγώ ποτέ μέχρι τώρα δεν έχω 
κάνει. Τώρα λοιπόν να θεωρήσετε ότι κι εγώ είμαι προ
σκεκλημένος σας για δείπνο, κι αυτούς τους άλλους περι
ποιηθείτε τους, για να σας παινέψουμε. 

Μετά απ' αυτά, είπε, εμείς δειπνούσαμε, αλλά ο Σω
κράτης δεν έμπαινε μέσα. Ο Αγάθων πολλές φορές πρό
σταξε να πάνε να φωνάξουν τον Σωκράτη, αλλά ο Αριστό
δημος, δεν τους άφηνε. Ήρθε λοιπόν κι αυτός, χωρίς να 
μείνει—όπως το συνήθιζε—πολλή ώρα, αλλά ενώ βρίσκο
νταν στη μέση του δείπνου. Τότε ο Αγάθων (τύχαινε να 
είναι ο τελευταίος ξαπλωμένος και μόνος) είπε: 
— Έλα, Σωκράτη, ξάπλωσε κοντά μου για να απολαύσω 
κι εγώ, ακουμπώντας σε, τη σοφή σκέψη που σου ήρθε 
στην είσοδο. 

Γιατί είναι φανερό ότι τη βρήκες και την έχεις. Αλλιώς 
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δεν θα ερχόσουν. 
Και ο Σωκράτης κάθισε λέγοντας: 

— Καλό θα ήταν, Αγάθωνα, αν η σοφία ήταν κάτι τέτοιο 
που να ρέει από τον πιο γεμάτο στον πιο άδειο, όταν 
ακουμπάμε ο ένας τον άλλον, όπως το νερό στις κύλικες 
που ρέει με το νήμα από την πιο γεμάτη στην πιο άδεια. 
Αν όμως είναι έτσι και η σοφία, εκτιμώ πολύ το ότι είμαι 
ξαπλωμένος δίπλα σου-

γιατί νομίζω ότι θα γεμίσω από σένα με πολλή και καλή 
σοφία- γιατί η δική μου μπορεί και να είναι ασήμαντη, ή 
και αμφισβητήσιμη σαν όνειρο, ενώ η δικιά σου είναι λα
μπρή και έχει πολύ μέλλον, αφού παρ' όλο που είσαι τόσο 
νέος έλαμψε πρόσφατα και έγινε φανερή με μάρτυρες πάνω 
από τριάντα χιλιάδες Έλληνες. 

— Είσαι πολύ είρωνας, Σωκράτη, είπε ο Αγάθων, αλλά 
αυτά τα περί σοφίας εγώ κι εσύ θα τα λύσουμε λίγο αργό
τερα δικαστικώς, έχοντας για δικαστή τον Διόνυσο- τώρα 
όμως ασχολήσου πρώτα με το δείπνο. 

Μετά απ' αυτά, είπε, αφού ξάπλωσε ο Σωκράτης, και 
δείπνησε κι αυτός και οι άλλοι, έκαναν σπονδές, και αφού 
έψαλαν στον θεό και έκαναν και τα άλλα που ήταν έθιμο, 
πέρασαν στην οινοποσία. Τότε ο Παυσανίας, είπε, άρχισε 
να μιλάει κάπως έτσι: 

— Ας δούμε άντρες, με ποιον τρόπο θα πίνουμε πιο άνετα. 
Εγώ λοιπόν σας λέω ότι πράγματι αισθάνομαι πολύ άσχη
μα μετά τη χθεσινή οινοποσία και χρειάζομαι κάποια ανά
παυλα- και νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τους πε
ρισσότερους από σας- γιατί ήσαστε κι εσείς εχθές μαζί 
μας. Σκεφτείτε λοιπόν με ποιον τρόπο θα πίνουμε πιο 
άνετα. 

Κι ο Αριστοφάνης του είπε: 
— Καλά λοιπόν το λες αυτό, Παυσανία, πως με κάθε 
τρόπο πρέπει να κάνουμε κάπως άνετη την οινοποσία-· 
γιατί κι εγώ είμαι από τους χθεσινούς σουρωμένους. 

Ακούγοντας τους ο Ερυξίμαχος του Ακουμενού είπε: 
— Πράγματι, καλά τα λέτε. Ένα πράγμα ακόμα θέλω να 
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ακούσω από σας: εσύ Αγάθωνα, πώς είσαι, αντέχεις να 
πιεις; 
— Καθόλου, είπε, ούτε κι εγώ αντέχω. 
— Τόσο το καλύτερο για μας, είπε αυτός, για μένα και τον 
Αριστόδημο και τον Φαίδρο κι αυτούς εδώ, αν εσείς οι πιο 
δυνατοί στο πιοτό έχετε τώρα κουραστεί- γιατί εμείς πά
ντοτε είχαμε μικρή αντοχή. Επαινώ τον Σωκράτη με τα 
λόγια μου, γιατί είναι ικανός και για τα δύο, και θα είναι 
σύμφωνος μ' ό,τι κι αν κάνουμε. Επειδή λοιπόν μου φαί
νεται ότι κανένας από τους παρόντες δεν επιθυμεί να πιει 
πολύ κρασί, ίσως αν σας έλεγα την αλήθεια για το μεθύσι 
να μην σας ήμουνα πολύ δυσάρεστος. Σε μένα λοιπόν έχει 
γίνει ολοφάνερο από την ιατρική 

ότι είναι βλαβερό πράγμα για τους ανθρώπους η μέθη. 
Και ούτε εγώ από μόνος μου θα ήθελα να πιω πολύ, ούτε 
άλλον θα συμβούλευα, και μάλιστα μετά από τη χθεσινή 
κραιπάλη. 
— Αλλά εγώ τουλάχιστον, είπε διακόπτοντας τον ο Φαι
δρός ο Μυρρινούσιος, συνηθίζω να σε ακούω πάντοτε και 
να κάνω αυτά που λες, ιδίως όταν μιλάς για ιατρική. Τώρα 
όμως θα το κάνουν και οι άλλοι, αν σκεφτούν σωστά. 

Ακούγοντας τα αυτά συμφώνησαν όλοι να μην μεθύσουν 
σ' αυτό το συμπόσιο, αλλά να πίνουν έτσι για ευχαρίστηση. 
— Αφού λοιπόν, είπε ο Ερυξίμαχος, έχει αποφασιστεί να 
πίνει ο καθένας όσο θέλει και να μην υπάρχει κανένας 
εξαναγκασμός, εισηγούμαι και τα εξής: την αυλητρίδα 
που μπήκε πριν από λίγο να την αφήσουμε να πάει όπου 
θέλει, να παίζει για τον εαυτό της ή, αν θέλει, για τις 
γυναίκες μέσα, και εμείς να περάσουμε το αποψινό βράδυ 
συζητώντας. Και αν θέλετε, μπορώ να σας εισηγηθώ και 
για ποιο θέμα. 

Όλοι τότε, είπε, συμφώνησαν και του ζητούσαν να τους 
εισηγηθεί. Είπε λοιπόν ο Ερυξίμαχος: 
— Η αρχή του λόγου μου είναι από τη Μελανίππη του 
Ευριπίδη. Γιατί δεν είναι δικά μου τα λόγια που πρόκειται 
να πω, αλλά αυτού εδώ του Φαίδρου. Ο Φαίδρος λοιπόν 
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πολλές φορές, αγανακτισμένος, μου έχει πει: ((Δεν είναι 
φοβερό Ερυξίμαχε», λέει, «για μερικούς άλλους θεούς να 
έχουν φτιαχτεί από τους ποιητές ύμνοι και παιάνες, και για 
τον Έρωτα, τόσο παλιό και τόσο μεγάλο θεό, να μην έχει 
φτιαχτεί ποτέ μέχρι τώρα, ενώ έχουν υπάρξει τόσοι ποιη
τές, ούτε ένα εγκώμιο; 

Ή αν θέλεις πάλι σκέψου και τους χρησιμότατους τους 
σοφιστές, που συγγράφουν σε πεζό λόγο επαίνους για τον 
Ηρακλή και για τους άλλους, όπως ο σπουδαίος ο Πρόδι-
κος. Και αυτό βέβαια δεν είναι και τόσο περίεργο, αφού 
εγώ έτυχε να δω ένα βιβλίο κάποιου σοφού άντρα, στο 
οποίο υπήρχαν θαυμάσιοι έπαινοι για το αλάτι και τη 
χρησιμότητα του. Και άλλα παρόμοια θα μπορούσες να 
δεις συχνά να τα εγκωμιάζουν. 

Ενώ λοιπόν με τέτοια θέματα έχουν ασχοληθεί με τόσο 
ζήλο, τον Έρωτα κανείς από τους ανθρώπους, δεν τόλμησε 
ακόμη μέχρι αυτή την ημέρα να τον υμνήσει επάξια, αλλά 
έτσι τον έχουν αμελήσει έναν τόσο μεγάλο θεό». Σ' αυτά 
λοιπόν μου φαίνεται ότι έχει δίκιο ο Φαίδρος. Εγώ λοιπόν 
επιθυμώ να συνεισφέρω γι' αυτόν και να τον ευχαριστήσω. 
Και μου φαίνεται ότι είναι πρέπον τώρα εμείς οι παρόντες 
να τιμήσουμε τον θεο. Αν λοιπόν συμφωνείτε κι εσείς, 

ας περάσουμε την ώρα μας μιλώντας γι' αυτό το θέμα. 
Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει καθένας από μας να απαγγείλει 
ένα λόγο που να είναι έπαινος για τον Έρωτα, από αριστε
ρά προς τα δεξιά, όσο το δυνατόν καλύτερο, και να αρχίσει 
πρώτος ο Φαίδρος, επειδή είναι ξαπλωμένος στην πρώτη 
θέση, και είναι και ο πατέρας του θέματος. 
—- Κανένας, Ερυξίμαχε, είπε ο Σωκράτης, δεν θα ψηφίσει 
εναντίον σου. Ούτε εγώ θα διαφωνούσα βέβαια, που λέω 
οτι δεν ξερω τίποτα αλλο εκτός από τα ερωτικά, ούτε και ο 
Αγάθων κι ο Παυσανίας, ούτε όμως κι ο Αριστοφάνης, 

που ασχολείται όλη την ώρα με τον Διόνυσο και την 
Αφροδίτη, ουτε και κανένας άλλος απ' αυτούς εδώ που 
βλέπω. Δεν είμαστε όμως σε ίση μοίρα εμείς που βρισκό
μαστε ξαπλωμένοι τελευταίοι. Αλλά αν μιλήσουν ικανοποι
ητικά και καλά οι προηγούμενοι, θα μας είναι αρκετό. Ας 
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αρχίσει όμως ο Φαίδρος—του ευχόμαστε καλή τύχη—κι 
ας εγκωμιάσει τον Έρωτα. Και όλοι οι άλλοι συμφώνησαν 
μ' αυτά, και ζητούσαν να γίνει όπως είπε ο Σωκράτης. 

Αλλά όσα είπε ο καθένας, ούτε ο Αριστόδημος τα θυ
μόταν πολύ καλά, ούτε πάλι κι εγώ όλα όσα έλεγε εκείνος, 
παρά μόνο τα κυριότερα. Και όσα μου φάνηκε ότι αξίζει να 
μνημονευτούν, αυτά θα σας αναφέρω από τον κάθε ομιλη
τή. Πρώτα λοιπόν, όπως είπα, άρχισε, είπε ο Αριστόδη
μος, ο Φαίδρος να λέει κάτι τέτοιο, ότι ο Έρωτας είναι 
μεγάλος θεός και θαυμαστός μεταξύ των ανθρώπων και 
των θεών, και για πολλούς άλλους λόγους, αλλά και για 
τη γέννηση του. 

— Το ότι είναι ο αρχαιότερος από τους θεούς είναι μεγάλη 
τιμή, είπε αυτός. Και απόδειξη αυτού του πράγματος είναι 

ότι γονείς του Έρωτα ούτε υπάρχουν ούτε αναφέρονται 
από κανέναν πεζογράφο ή ποιητή. Αλλά ο Ησίοδος λέει ότι 
πρώτα γεννήθηκε το Χάος, 

και μετά η Γη η πλατύστηθη, το αιώνιο ασφαλές θεμέ
λιο όλων, και ο Έρωτας... 

λέει δηλαδή ότι μετά από το Χάος γεννήθηκαν αυτά τα 
δύο, η Γη και ο Έρωτας. Και ο Παρμενίδης λέει για τη 
γένεση, 

Πρώτον απ' όλους τους θεούς σκέφτηκε τον Έρωτα... 

Και με τον Ησίοδο συμφωνεί και ο Ακουσίλαος. Έτσι 
από πολλές πλευρές υπάρχει συμφωνία ότι ο Έρωτας, είναι 
ο αρχαιότερος από τους θεούς. 

Όντας λοιπόν ο αρχαιότερος, μας παρέχει τα μέγιστα 
αγαθά. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ότι υπάρ
χει μεγαλύτερο αγαθό για ένα νέο από έναν καλό εραστή 
και για έναν εραστή από τον έρωτα για ένα νέο. Γιατί 
εκείνο που πρέπει να κατευθύνει σ' όλη τους τη ζωή τους 
ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν καλά, αυτό το πράγμα 
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ούτε η συγγένεια μπορεί να τους το εμπνεύσει τόσο καλά, 
ούτε οι τιμές, ούτε ο πλούτος, ούτε τίποτα άλλο, όσο ο 
έρωτας. 

Και ποιο είναι αυτό: Η ντροπή για τα αισχρά και η 
φιλοτιμία για τα καλά. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί ούτε 
πόλη ούτε ιδιώτης να πραγματοποιήσει μεγάλα και καλά 
έργα. Πιστεύω λοιπόν εγώ ότι ο άντρας που είναι ερωτευ
μένος, αν φανερωνόταν να κάνει κάτι επαίσχυντο ή να μην 
αμύνεται από ανανδρία ενώ βλάπτεται από κάποιον, δεν θα 
υπέφερε τόσο πολύ ούτε αν τον είχε δει ο πατέρας του, ούτε 
οι φίλοι του, ούτε οποιοσδήποτε άλλος, όσο αν τον είχε δει 
ο ερωμένος του. 

Το ίδιο βλέπουμε και στον ερωμένο, ότι ντρέπεται ιδιαι
τέρως τους εραστές, όταν τον δουν να κάνει κάτι επαίσχυ
ντο. Αν υπήρχε λοιπόν κανένας τρόπος να γίνει μια πόλη ή 
ένα στρατόπεδο από εραστές και ερωμένους, δεν θα υπήρ
χαν καλύτεροι πολίτες απ' αυτούς, καθώς θα απέφευγαν 
κάθε επαίσχυντη πράξη και θα αμιλλώνταν μεταξύ τους. 

"Και αν πολεμούσαν αυτοί ο ένας κοντά στον άλλον, αν 
και λίγοι, θα μπορούσαν να νικήσουν, που λέει ο λόγος, 
όλους τους ανθρώπους. Γιατί ένας άντρας ερωτευμένος θα 
ανεχόταν πολύ λιγότερο να τον δει ο ερωμένος του παρά 
οποιοσδήποτε άλλος να εγκαταλείπει τη θέση του ή να 
πετάει τα όπλα- αντί γι ' αυτό θα προτιμούσε χίλιες φορές 
να πεθάνει. Πόσο μάλλον να εγκαταλείψει κανείς τον ερω
μένο του ή να μην τον βοηθήσει όταν κινδυνεύει, γιατί 
κανείς δεν είναι τόσο δειλός που να μην μπορεί ο Έρωτας 
να του εμπνεύσει θεϊκή πνοή και να τον κάνει γενναίο, 
ώστε να γίνει όμοιος μ' εκείνον που είναι ανδρείος από 
τη φύση του. Και ακριβώς αυτό που είπε ο Όμηρος, 

ότι ο θεός ε ν έ π ν ε υ σ ε θάρρος σε μερικούς από τους 
ήρωες, αυτό προσφέρει κι ο Έρωτας στους ερωτευμένους, 
κάτι που γεννιέται από τον ίδιο. Ακόμα και να πεθάνουν οι 
ίδιοι στη θέση των άλλων θέλουν οι ερωτευμένοι, κι όχι 
μόνο οι άντρες αλλά και οι γυναίκες. Γ ι ' αυτό αρκετή 
απόδειξη στους Έλληνες παρέχει η κόρη του Πελία η 
Άλκηστη, που θέλησε μόνο αυτή να πεθάνει αντί για τον 
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άντρα της, ενώ εκείνος είχε και πατέρα και μητέρα. 

Αλλά αυτούς τόσο πολύ τους ξεπερνούσε εκείνη στην 
αφοσίωση με τον έρωτα της, ώστε απέδειξε ότι αυτοί ηταν 
ξένοι προς τον γιο τους και κατ' όνομα μόνο συγγενείς. Και 
όταν το έκανε αυτό, η πράξη της θεωρήθηκε τόσο σπου
δαία όχι μόνο από τους ανθρώπους αλλά και από τους 
θεούς, ώστε, ενώ από τους πολλούς που έκαναν πολλά 
και καλά οι θεοί σε πολύ λίγους έδωσαν αυτήν την αντα
μοιβή, να ανεβεί πάλι η ψυχή τους από τον Άδη, εκείνης 
την ψυχή την ανέβασαν από θαυμασμό για την πράξη της. 

Έτσι λοιπόν και οι θεοί τιμούν υπερβολικά τον ζήλο και 
τη γενναιότητα που εμπνέει ο έρωτας. Τον Ορφέα ομως 
του Οιάγρου τον έστειλαν πίσω από τον Άδη άπρακτο, 
παρουσιάζοντας του το φάντασμα της γυναίκας για την 
οποία ήρθε, κι αυτήν την ίδια δεν του την έδωσαν, γιατί 
θεώρησαν ότι φέρθηκε δειλά, σαν κιθαρωδός που ήταν, και 
δεν τόλμησε να πεθάνει για τον έρωτα του, όπως η Άλκη
στη, αλλά προσπάθησε να βρει τρόπο να μπει ζωντανός 
στον Άδη. Γι' αυτό λοιπόν τον τιμώρησαν και όρισαν να 
βρει τον θάνατο από γυναίκες. 

Αντίθετα τον Αχιλλέα, τον γιο της Θέτιδας, τον τίμη-' 
σαν και τον έστειλαν στα νησιά των μακάρων, γιατί, παρ' 
όλο που είχε μάθει από τη μητέρα του ότι θα πέθαινε αν 
σκότωνε τον Έκτορα, ενώ αν δεν τον σκότωνε θα γύριζε 
στην πατρίδα και θα τελείωνε γέρος τη ζωή του, τόλμησε 
να προτιμήσει, βοηθώντας τον εραστή του τον Πάτροκλο 
και παίρνοντας εκδίκηση γι' αυτόν, όχι μόνο να πεθάνει 
αντί γι' αυτόν αλλά και να πεθάνει μετα τον θάνατο του. 

Γι' αυτό και οι θεοί τον θαύμασαν υπερβολικά και τον 
τίμησαν εξαιρετικά, γιατί τόσο πολυ νοιαζόταν για τον 
εραστή του. Και ο Αισχύλος φλυαρεί λέγοντας ότι ο Αχιλ
λέας ήταν εραστής του Πάτροκλου, αυτός που ήταν ωραιό
τερος όχι μόνο από τον Πάτροκλο αλλά και απ' όλους τους 
άλλους ήρωες, κι ακόμα αγένειος, κι έπειτα πολύ νεότερος, 
όπως λέει ο Όμηρος. Είναι αλήθεια ότι οι θεοι εκτιμούν 
πολύ αυτόν τον ηρωισμό στον έρωτα, 
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θαυμάζουν όμως πολύ περισσότερο και χαίρονται και 
ανταμείβουν όταν ο ερωμένος αγαπάει πολύ τον εραστή, 
παρά όταν ο εραστής τον ερωμένο. Γιατί ο εραστής βρί
σκεται πιο κοντά στους θεούς από τον ερωμένο, γιατί έχει 
κάτι θεϊκό μέσα του. Για τον λόγο αυτό και τον Αχιλλέα 
τον τίμησαν περισσότερο από την Άλκηστη, και τον έστει
λαν στα νησιά των μακάρων. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ο 
Έρωτας είναι ο αρχαιότερος κι ο σπουδαιότερος κι ο ση
μαντικότερος για την απόκτηση αρετής και ευτυχίας από 
τους ανθρώπους και όσο ζουν και αφού πεθάνουν. 

Τέτοιος περίπου είπε ότι ήταν ο λόγος του Φαίδρου, και 
ότι μετά από τον Φαίδρο μίλησαν και άλλοι που δεν τους 
θυμόταν πολύ καλά. Τους παρέλειψε λοιπόν και μου διη
γήθηκε τον λόγο του Παυσανία, ο οποίος είπε: 
— Μου φαίνεται, Φαίδρε, ότι δεν μας έχει δοθεί σωστά το 
θέμα, καθώς μας ζητήθηκε έτσι απλά να εγκωμιάζουμε 
τον Έρωτα. Γιατί αν ο Έρωτας ήταν ένας, θα ήταν κα
λά, όπως φαίνεται όμως τώρα δεν είναι ένας. Και εφόσον 
δεν είναι ένας, το πιο σωστό είναι να πούμε από πριν ποιον 
πρέπει να επαινούμε. 

Εγώ λοιπόν θα προσπαθήσω αυτό να επανορθώσω, κα
θορίζοντας πρώτα ποιον Έρωτα πρέπει να επαινούμε, και 
κατόπιν επαινώντας επάξια τον θεό. 

Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει χωρίς Έρωτα 
Αφροδίτη. Κι αν ήταν μία, ένας θα ήταν κι ο Έρωτας. 
Επειδή όμως είναι δύο, αναγκαστικά δύο είναι και οι Έ
ρωτες. Και δεν είναι δύο οι θεές; η μία η αρχαιότερη, η 
χωρίς μητέρα κόρη του Ουρανού, την οποία και Ουρανία 
ονομάζουμε, και η άλλη η νεότερη, η κόρη του Δία και της 
Διώνης, την οποία αποκαλούμε Πάνδημο. 

Συνεπώς και τον Έρωτα που συμπράττει με τη δεύτερη 
ορθά τον αποκαλούμε Πάνδημο, ενώ τον άλλο Ουράνιο. 
Πρέπει βέβαια να επαινούμε όλους τους θεούς, και να 
προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις ιδιότητες του καθε
νός. Γιατί με κάθε πράξη έτσι συμβαίνει: αυτή καθεαυτή 
όταν διαπράττεται δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. 

Όπως και τίποτα απ' αυτά που κάνουμε τώρα εμείς, 
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και αφού τους κοροϊδέψουν, να φύγουν, τρέχοντας πίσω 
από κάποιον άλλον. Είναι αναγκαίο ακόμα και νόμος να 
υπάρχει που να απαγορεύει να έχει κανείς ερωτικές σχέσεις 
με παιδιά, για να μην αναλώνεται πολλή φροντίδα για κάτι 
αβέβαιο. 

Γιατί είναι αβέβαιη η τελική εξέλιξη των παιδιών αν θα 
καταλήξει τόσο η ψυχή όσο και το σώμα τους στην αρετή ή 
στην κακία. Εκείνοι βέβαια που είναι ανώτεροι άνθρωποι, 
οι ίδιοι με τη θέληση τους επιβάλλουν στους εαυτούς τους 
αυτόν τον νομο. Πρέπει όμως και αυτούς τους κοινούς 
εραστές, τους πάνδημους, να τους εξαναγκάζουμε να υπα
κούουν σ' αυτόν, όπως τους εξαναγκάζουμε και με τις 
ελεύθερες γυναίκες, όσο είναι δυνατό, να μην έχουν ερωτι
κές σχέσεις. 

Γιατί είναι αυτοί που έκαναν να δημιουργηθεί αυτή η 
κακή φήμη, ώστε μερικοί να τολμούν να λένε ότι είναι κακό 
να προσφέρεται κανείς σε εραστές. Και το λένε αυτό έχο
ντας στον νου τους αυτούς, βλέποντας τη φορτικότητα και 
την ατιμία τους, γιατί βέβαια οτιδήποτε διαπράττεται 
κόσμια και νόμιμα δεν επισύρει δίκαια τον ψόγο. Όσον 
αφορά τις άλλες πόλεις, είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς 
τα σχετικά με τον έρωτα ήθη, γιατί είναι σαφή και συγκε
κριμένα, ενώ τα εδώ είναι ποικίλα. 

Στην Ήλιδα, για παράδειγμα, και στη Λακεδαίμονα και 
στη Βοιωτία, και όπου δεν είναι επιτήδειοι στα λόγια, 
θεωρείται αναμφισβήτητα καλό το να προσφέρεται κανείς 
στους εραστές, και κανείς δεν θα έλεγε, ούτε νέος ούτε 
ηλικιωμένος, ότι είναι επαίσχυντο. Κι αυτό, νομίζω, για 
να μην κοπιάζουν προσπαθώντας να πείσουν με τα λόγια 
τους νέους, εφόσον είναι αδύνατοι στο λέγειν. Ενώ στην 
Ιωνία και σε πολλά άλλα μέρη, μεταξύ εκείνων που βρί
σκονται υπό την κυριαρχία των βαρβάρων, θεωρείται επαί
σχυντο. Γιατί οι βάρβαροι, εξαιτίας των τυραννικών καθε
στώτων τους, το θεωρούν κι αυτό επαίσχυντο, όπως και τη 
φιλοσοφία και την άθληση. 

Γιατί νομίζω ότι δεν συμφέρει στους εξουσιαστές να 
γεννιούνται στους εξουσιαζόμενους υψηλά φρονήματα, ού-
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τε ισχυρές φιλίες και δεσμοί, κι αυτά ιδιαίτερα, περισσό

τερο από όλα τα άλλα, τα προκαλεί ο έρωτας. Και μάλιστα 

εμπράκτως το έμαθαν αυτό οι εδώ τύραννοι: γιατί ο έρω

τας του Αριστογείτονα και η φιλία του Αρμοδίου, όταν 

εδραιώθηκαν, κατέλυσαν την εξουσία τους. Έτσι, οπουδή

ποτε επικράτησε να θεωρείται επαίσχυντο το να προσφέ

ρεται κανείς στους εραστές, 

συνέβη αυτό εξαιτίας της φαυλότητας εκείνων που το 

επέβαλαν, την πλεονεξία των εξουσιαστών και την αναν-

δρία των εξουσιαζομένων όπου πάλι θεωρήθηκε ανεπιφύ

λακτα καλό, αυτό συνέβη εξαιτίας της ψυχικής οκνηρίας 

εκείνων που το καθιέρωσαν. Εδώ όμως τα ήθη που υπάρ

χουν είναι πολύ καλύτερα και, όπως είπα, όχι εύκολο να 

κατανοηθούν. Φτάνει να σκεφτεί κανείς ότι αναγνωρίζεται 

πως είναι καλύτερο να έχει κανείς φανερές ερωτικές σχέ

σεις· παρά κρυφές, και μάλιστα με τους εκλεκτότερους και 

τους καλύτερους, ακόμα κι αν είναι ασχημότεροι από άλ

λους, κι ότι όλοι ενθαρρύνουν εξαιρετικά τον ερωτευμένο 

και δεν τον αντιμετωπίζουν σα να κάνει κάτι το κακό, κι αν 

τον κατακτήσει θεωρείται ότι είναι καλό κι αν δεν τον 

κατακτήσει ντροπή, 

και ότι για να μπορέσει να τον κατακτήσει η κοινή 

γνώμη έχει δώσει στον εραστή την ελευθερία να διαπράτ

τει εξωφρενικά πράγματα, και παρ' όλα αυτά να επαινεί

ται. Τα ίδια πράγματα, αν τολμούσε να τα κάνει κανείς 

επιδιώκοντας ή θέλοντας να πετύχει οτιδήποτε άλλο εκτός 

από αυτό, 

θα κέρδιζε τις αυστηρότερες επικρίσεις της φιλοσοφίας. 

Αν δηλαδή κανείς, είτε χρήματα θέλοντας να πάρει από 

κάποιον, είτε ένα αξίωμα να πετύχει ή μια άλλη διάκριση, 

δέχεται να κάνει αυτά που κάνουν οι εραστές για τους 

νέους, ικεσίες και ταπεινές παρακλήσεις, και να δίνει όρ

κους, και να κοιμάται έξω από την πόρτα τους, και να 

δέχεται να προσφέρει δουλικές εξυπηρετήσεις που ούτε 

δούλος δεν θα έκανε, θα εμποδιζόταν να διαπράττει τέ

τοιες πράξεις και από τους φίλους του και από τους ε

χθρούς του-
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οι δεύτεροι θα τον κατηγορούσαν για κολακεία και ανε-

λευθερία, οι πρώτοι θα τον νουθετούσαν και θα ένιωθαν 

ντροπή γι' αυτά. Όμως για τον ερωτευμένο που τα κάνει 

όλα αυτά υπάρχει ευνοϊκή διάθεση και του επιτρέπει η 

κοινή γνώμη να τα πράττει χωρίς όνειδος, σαν να διαπράτ

τει το ωραιότερο πράγμα. Και εκείνο που είναι το πιο 

αξιοθαύμαστο είναι ότι, όπως λέει ο κόσμος, και όταν 

ακόμα κάνει όρκους και τους παραβεί, είναι ο μόνος που 

συγχωρείται από τους θεούς: γιατί ο αφροδίσιος όρκος λένε 

ότι δεν είναι όρκος. Έτσι τόσο οι θεοί όσο και οι άνθρωποι 

έχουν δώσει κάθε ελευθερία στον ερωτευμένο, όπως ορί

ζουν και τα ήθη μας εδώ. 

Θα νόμιζε λοιπόν κανείς ότι θεωρείται πάρα πολύ καλό 

σ' αυτήν την πόλη και το να ερωτεύεται κανείς νέους και το 

να γίνονται κι αυτοί φίλοι των εραστών τους. Όταν όμως οι 

πατέρες αναθέτουν σε παιδαγωγούς να μην αφήνουν τους 

ερωμένους να συναναστρέφονται με τους εραστές και ο 

παιδαγωγός έχει πάρει αυτή τη διαταγή, κι ακόμη οι 

συνομήλικοι και οι φίλοι τους κατακρίνουν όταν βλέπουν 

να γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά και οι μεγαλύτεροι δεν τους 

εμποδίζουν να τους κατακρίνουν, ούτε τους επιπλήττουν 

ότι δεν μιλάνε σωστά, 

αν όλα αυτά λοιπόν τα έβλεπε κανείς, θα πίστευε αντί

θετα ότι αυτό το πράγμα εδώ θεωρείται πάρα πολύ επαί

σχυντο. Αλλά εγώ νομίζω ότι έτσι έχει το πράγμα: ούτε 

απλό είναι, όπως από την αρχή λέχθηκε, ούτε καλό αυτό 

καθεαυτό ούτε επαίσχυντο, αλλά αν διαπράττεται με καλό 

τρόπο, καλό, αν με επαίσχυντο, επαίσχυντο. Με επαίσχυ

ντο σημαίνει να προσφέρεται κανείς σε ανάξιο με ανάξιο 

τρόπο, με καλό σε άξιο και με καλό τρόπο. Και ανάξιος 

είναι εκείνος ο εραστής ο κοινός, ο πάνδημος, που είναι 

ερωτευμένος περισσότερο με το σώμα παρά με την ψυχή. 

Και ούτε μόνιμος είναι, γιατί δεν είναι ερωτευμένος με 

ένα μόνιμο πράγμα. Γιατί μόλις λήξει η άνθηση του σώ

ματος, το οποίο έχει ερωτευτεί, «κάνει φτερά και φεύγει», 

έχοντας καταπατήσει πολλούς λόγους και υποσχέσεις. Ο 

άλλος όμως που είναι ερωτευμένος με τον χαρακτήρα του, 
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που είναι καλός, θα μείνει εραστής του σ' ολόκληρη τη ζωή 
του, σαν να έχει συγχωνευτεί μόνιμα μαζί του. Αυτούς 
λοιπόν, όπως θέλουν τα δικά μας ήθη, πρέπει να τους 
δοκιμάζουν οι νέοι καλά και αρκετά, 

και σε άλλους να προσφέρονται και άλλους να τους 
αποφεύγουν. Γι ' αυτό τους μεν τους προτρέπουν να κυνη
γούν, τους δε να ξεφεύγουν, επιστατώντας τον αγώνα και 
δοκιμάζοντας σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει ο 
εραστής και σε ποια ο ερωμένος. Για τον λόγο αυτό θεω
ρείται επαίσχυντο να κατακτιέται κανείς γρήγορα, γιατί 
πρέπει να υπάρξει αρκετός χρόνος, ο οποίος, όπως φαίνε
ται, δοκιμάζει καλά τα περισσότερα πράγματα- έπειτα, 
θεωρείται επίσης επαίσχυντο το να κατακτιέται κανείς 
με χρήματα ή με πολιτική δύναμη, αν φοβούμενος τις 
διώξεις δεν αντέξει, 

ή αν ευεργετούμενος με χρήματα ή με πολιτικά ανταλ
λάγματα, δεν τα περιφρονήσει- γιατί τίποτα απ' αυτά δεν 
θεωρείται ούτε σίγουρο ούτε μόνιμο, παρά μόνο το ότι δεν 
είναι δυνατό να γεννηθεί απ' αυτά αληθινή φιλία. Μία μόνο 
οδό αφήνουν λοιπόν τα ήθη μας, προκειμένου να προσφερ
θεί σωστά στον εραστή ένας νέος. Ισχύει σε μας δηλαδή η 
αρχή ότι όπως και για τους εραστές το να δέχονται να 
κάνουν για τους νέους οποιαδήποτε δουλική εκδούλευση 
δεν είναι ούτε κολακεία ούτε επονείδιστη πράξη, 

έτσι λοιπόν απομένει και μια άλλη εθελοντική δουλεία 
για τον άνθρωπο που δεν είναι επονείδιστη, κι είναι εκείνη 
που αποβλέπει στην αρετή. Τπάρχει δηλαδή η αντίληψη σ' 
εμάς ότι αν κάποιος δεχτεί να υπηρετήσει κάποιον νομίζο
ντας ότι χάρη σ' εκείνον θα γίνει καλύτερος, είτε σε κάποιο 
είδος γνώσης ή σε οτιδήποτε άλλο αφορά την αρετή, αυτή 
η εθελοντική δουλεία δεν θεωρείται ούτε επαίσχυντη ούτε 
κολακεία. Πρέπει λοιπόν να συνδυαστούν μαζί και οι δύο 
αυτές ηθικές αντιλήψεις, και η περί του έρωτος των νέων 
και η περί φιλοσοφίας και αρετής γενικά, 

αν πρόκειται να ωφεληθεί ο νέος που προσφέρεται στον 
εραστή. Γιατί όταν συμπέσουν σ' αυτό και ο εραστής και ο 
νέος, έχοντας παρόμοιες αντιλήψεις ο καθένας, ο ένας ότι 
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οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρθηκε προς τον νέο είναι 
δίκαιη υπηρεσία, ο άλλος ότι οποιαδήποτε εκδούλευση 
προς εκείνον που φροντίζει για τη μόρφωση και την ηθική 
διαπαιδαγώγηση του είναι δίκαιη εκδούλευση, όταν ο ένας 
μπορεί να συντελέσει στην πνευματική ωρίμανση και τη 
βελτίωση του νέου, 

και ο άλλος θέλει να μορφωθεί και να αποκτήσει γνώ
σεις, τότε λοιπόν αν συμφωνούν σ' αυτό οι αντιλήψεις τους, 
μόνο εδώ συμβαίνει να είναι καλό να προσφέρεται ένας νέος 
στον εραστή. Πουθενά αλλού. Σ' αυτό αν εξαπατηθεί κα
νείς δεν πρέπει να ντρέπεται, ενώ σ' όλες τις άλλες περι
πτώσεις, είτε εξαπατηθεί είτε όχι, η ντροπή υπάρχει. 

Γιατί αν κάποιος, αφού προσφερθεί σ' έναν εραστή που 
τον νόμιζε πλούσιο για τον πλούτο του, εξαπατηθεί και δεν 
πάρει χρήματα άμα φανερωθεί ότι ο εραστής είναι φτωχός, 
δεν είναι και μικρή ντροπή· πιστεύεται δηλαδή ότι έδειξε 
αυτό που είναι, οτι για μερικά χρήματα θα μπορούσε να 
προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία σε οποιονδήποτε: κ'ι αυτό 
δεν είναι καλό πράγμα. Για τον ίδιο λόγο, ακόμη κι αν 
κάποιος, αφού προσφερθεί σε κάποιον νομίζοντας ότι είναι 
καλός και αποβλέποντας να γίνει καλύτερος με τη φιλία 
του εραστή του, εξαπατηθεί όταν γίνει φανερό ότι εκείνος 
είναι κακός και χωρίς αξία, 

παρ' όλα αυτά είναι καλή η διάψευση· γιατί πιστεύεται 
ότι κι αυτός δήλωσε αυτό που είναι, ότι για χάρη της 
αρετής και για να γίνει καλύτερος είναι πρόθυμος να δώσει 
τα πάντα στον καθένα. Και αυτό πάλι είναι το καλύτερο 
από όλα. Είναι λοιπόν οπωσδήποτε καλό να προσφέρεται 
κανείς για χάρη της αρετής. Αυτός είναι ο Έρωτας της 
Ουρανίας θεάς και ο Ουράνιος, πολύ σπουδαίος και για την 
πόλη και για τους ιδιώτες, γιατί αναγκάζει να φροντίζουν 
πολύ για την αρετή και ο εραστής και ο ερωμένος. 

Αλλά όλοι οι άλλοι είναι της άλλης, της Πανδήμου. 
Αυτά, Φαίδρε, είπε, εκ του προχείρου, αποτελούν τη συμ
βολή μου στο θέμα του Έρωτα. Αφού έπαυσε ο Παυσανίας 
(έτσι με διδάσκουν οι σοφοί να μιλάω, με παρισώσεις), 
είπε ο Αριστόδημος, έπρεπε να μιλήσει ο Αριστοφάνης, 
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αλλά του έτυχε, είτε από το πολύ φαΐ είτε από κάποια άλλη 
αιτία, να τον πιάσει λόξιγκας και δεν μπορούσε να μιλήσει, 
αλλά είπε μόνο 

(γιατί μετά απ' αυτόν ήταν ξαπλωμένος ο γιατρός Ε
ρυξίμαχος): 
— Ερυξίμαχε, πρέπει ή να μου σταματήσεις τον λόξιγκα ή 
να μιλήσεις αντί για μένα μέχρι να πάψει. 

Και ο Ερυξίμαχος είπε: 
— Θα τα κάνω και τα δύο. Θα μιλήσω δηλαδή εγώ στη 
θέση σου, κι εσύ αφού σου σταματήσει, στη δικιά μου. Και 
ενόσω θα μιλάω εγώ, αν κρατήσεις πολλή ώρα την ανα
πνοή σου ίσως θελήσει να σταματήσει ο λόξιγκας. Αλλιώς, 
κάνε γαργάρα με νερό. 

Αν πάλι είναι πάρα πολύ ισχυρός, πάρε κάτι και ξύσε τη 
μύτη σου για να φταρνιστείς, κι αν το κάνεις αυτό μία ή 
δύο φορές, ακόμα κι αν είναι πάρα πολύ ισχυρός, θα στα
ματήσει. 
— Άρχισε γρήγορα να μιλάς, είπε ο Αριστοφάνης, κι εγώ 
θα τα κάνω αυτά. 

Είπε λοιπόν ο Ερυξίμαχος: 
— Μου φαίνεται ότι είναι αναγκαίο, επειδή ο Παυσανίας, 
ενώ ξεκίνησε τον λόγο του καλά, δεν τον τελείωσε ικανο
ποιητικά, 

να προσπαθήσω εγώ να τον τελειώσω. Το ότι είναι, 
δηλαδή, διπλός ο έρωτας μου φαίνεται ότι καλά το διέκρι
νε. Το ότι όμως δεν βρίσκεται μόνο στις ψυχές των ανθρώ
πων για τους ωραίους, αλλά και για άλλα πολλά, και 
αλλού, και στα σώματα όλων των ζώων και σ' αυτά που 
φυτρώνουν στη γη και, μ' ένα λόγο, σ' όλα τα όντα, το έχω 
δει από την ιατρική, την τέχνη μας, 

πόσο μεγάλος δηλαδή και θαυμαστός είναι ο θεός αυτός, 
που απλώνεται σ' όλα τα ανθρώπινα και τα θεϊκά πράγ
ματα. Θα αρχίσω λοιπόν μιλώντας για την ιατρική, για να 
τιμήσουμε και την τέχνη μας. Γιατί στη φύση των σωμά
των περιέχεται αυτός ο διπλός έρωτας· γιατί η υγεία του 
σώματος και η αρρώστια ομολογούμε ότι είναι διαφορετικά 
και ανόμοια πράγματα- το δε ανόμοιο επιθυμεί και νιώθει 
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έρωτα για τα ανόμοια- άλλος είναι λοιπόν ο έρωτας στο 
υγιές κι άλλος στο άρρωστο σώμα. Όπως δηλαδή έλεγε 
πριν από λίγο ο Παυσανίας, ότι στους άξιους από τους 
ανθρώπους είναι καλο να προσφέρεται κανείς ενώ στους 
διεφθαρμένους κακό, 

το ίδιο ισχύει και για τα σώματα, στα καλά και στα 
υγιεινά στοιχεία κάθε σώματος είναι καλό και πρέπει να 
δείχνει κανείς εύνοια, και αυτό είναι εκείνο που ονομάζουμε 
ιατρική, ενώ στα κακά και στα νοσηρά είναι άσχημο και 
πρέπει να είναι κανείς δυσμενής προς αυτά, αν θέλει να 
είναι καλός στο επάγγελμα του. Γιατί είναι η ιατρική, 
με λίγα λόγια, η επιστήμη των ερωτικών τάσεων του 
σώματος για πλήρωση και κένωση. Και εκείνος που μπο
ρεί να διαγνώσει σ' αυτά τον καλό και τον κακό έρωτα, 
αυτός είναι ο πιο ικανός γιατρός. 

Και εκείνος που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή, ώστε 
αντί για τον ένα έρωτα να αποκτήσει το σώμα τον άλλον, και 
σ' εκείνα που δεν υπάρχει έρωτας ενώ θα έπρεπε να υπάρχει, 
να γνωρίζει πώς να τον εμπνεύσει ή όταν υπάρχει να τον 
αφαιρεί, αυτός είναι πράγματι καλός στη δουλειά του. Πρέ
πει λοιπόν εκείνα που είναι πολύ εχθρικά μεταξύ τους μέσα 
στο σώμα να μπορεί να τα συμφιλιώσει και να τα κάνει να 
αισθάνονται έρωτα το ένα για το άλλο. Και πολύ εχθρικά 
μεταξύ τους είναι το κρύο με το ζεστό, το πικρό με το γλυκό, 
το ξηρό με το υγρό και όλα τα παρόμοια. 

Γνωρίζοντας να εμπνέει ανάμεσα σ' αυτά έρωτα και 
ομόνοια, ο προγονός μας ο Ασκληπιός, όπως λένε αυτοί 
εδώ οι ποιητές και εγώ τους πιστεύω, θεμελίωσε την τέχνη 
μας. Η ιατρική, λοιπόν, όπως είπα, κυβερνιέται ολόκληρη 
από αυτόν τον θεό, το ίδιο και η γυμναστική και η γεωρ
γία. 

Όσο για τη μουσική, είναι ολοφάνερο στον καθένα που 
σκέφτεται έστω και λίγο, ότι ισχύει το ίδιο και μ' αυτήν, 
όπως ίσως θέλει να πει και ο Ηράκλειτος, γιατί δεν δήχ-
κρίνεται βέβαια για τη σαφήνεια των λόγων του. Λέει 
δηλαδή ((ότι η μονάδα αντιτιθέμενη προς τον εαυτό της 
συντίθεται, όπως η αρμονία του τόξου και της λύρας». 
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Είναι, όμως πολύ παράλογο να λέγεται, ότι η αρμονία υπάρ
χει στην αντίθεση ή ότι προκύπτει από αντίθετα. Αλλά 
ίσως να ήθελε να πει το εξής, ότι από αντίθετους προη
γουμένως μεταξύ τους τόνους, τον οξύ και τον βαρύ, 

έπειτα, αφού συμφώνησαν, επιτεύχθηκε η αρμονία με 
την τέχνη της μουσικής· γιατί δεν θα ήταν δυνατόν από 
αντίθετους ακόμη μεταξύ τους τόνους, οξείς και βαρείς, να 
υπάρξει αρμονία. Γιατί η αρμονία είναι συνήχηση και η 
συνήχηση είναι μια συμφωνία, αλλά συμφωνία από αντί
θετα, όσο εξακολουθούν να είναι αντίθετα, είναι αδύνατο να 
υπάρξει, ενώ πάλι είναι αδύνατο να εναρμονίσει κανείς κάτι 
αντίθετο που δεν συμφωνεί" το ίδιο και ο ρυθμός, έγινε από 
το γρήγορο και το αργό, που ενώ πριν βρίσκονταν σε 
αντίθεση, 

ύστερα συμφώνησαν. Και τη συμφωνία σε όλα αυτά, 
όπως εκεί η ιατρική, εδώ την πετυχαίνει η μουσική, εμπνέ-
οντας αμοιβαίο έρωτα και ομόνοια- είναι λοιπόν η μουσική 
ως προς την αρμονία και τον ρυθμό, επιστήμη των ερωτι
κών φαινομένων. Και σ' αυτήν την επίτευξη της αρμονίας 
και του ρυθμού δεν είναι δύσκολο να διαγνώσει κανείς τον 
έρωτα, ούτε υπάρχει εδώ ο διπλός έρωτας. Αλλά όταν 
χρειαστεί σε σχέση με τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσει 
κανείς τον ρυθμό και την αρμονία, είτε όταν δημιουργεί 
(αυτό που λένε μουσική σύνθεση), 

είτε όταν χρησιμοποιεί σωστά τις συντεθειμένες ήδη 
μελωδίες και τους στίχους (αυτό που ονομάστηκε μόρφω
ση), εδώ λοιπόν οι δυσκολίες υπάρχουν και χρειάζεται 
καλός τεχνίτης. Και ξαναγυρίζουμε στα ίδια λόγια, δηλα
δή ότι στους φρόνιμους από τους ανθρώπους, και για να 
γίνουν φρονιμότεροι αυτοί που δεν είναι ακόμα, πρέπει να 
προσφέρεται κανείς και να διαφυλάσσει τον έρωτα τους, 
και αυτός είναι ο έρωτας ο καλός, ο Ουράνιος, της μούσας 
Ουρανίας· 

ενώ της Πολυμνίας είναι ο Πάνδημος, τον οποίο πρέπει 
με περίσκεψη να τον προσφέρει κανείς σ' αυτούς που τον 
προσφέρει, ώστε και την ηδονή του να την καρπωθεί, να 
μην καταλήξει όμως στην ακολασία- όπως ακριβώς στην 
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τέχνη μας είναι μεγάλη δουλειά να ρυθμίσει κανείς σωστά 
τις απολαύσεις τις σχετικές με τη μαγειρική τέχνη, ώστε 
χωρίς κίνδυνο αρρώστιας να καρπώνεται κανείς την ηδονή. 
Και στη μουσική λοιπόν και στην ιατρική και σ' όλα τα 
άλλα, και στα ανθρώπινα και στα θεϊκά, πρέπει να διακρί
νουμε, όσο είναι δυνατόν, αυτούς τους δύο έρωτες· γιατί 
και οι δύο υπάρχουν. 

Έπειτα και η σύσταση των εποχών του έτους, είναι 
γεμάτη από αυτούς τους δύο έρωτες, και όταν μεταξύ 
τους επιτύχουν τον φρόνιμο έρωτα τα στοιχεία για τα 
οποία μίλησα προηγουμένως, τα θερμά και τα ψυχρά και 
τα ξηρά και τα υγρά, και επέλθει αρμονία και συνετή 
ανάμειξη, έρχονται και φέρνουν ευημερία και υγεία στους 
ανθρώπους και στα άλλα ζώα και στα φυτά" και τίποτα δεν 
αδικούν. Όταν όμως επικρατήσει ο υπεροπτικός έρωτας ως 
προς τις εποχές του έτους, φέρνει πολλές καταστροφές και 
αδικίες-

γιατί και οι επιδημίες συνήθως από τέτοια προέρχονται 
και άλλες πολλές και διάφορες αρρώστιες των ζώων και 
των φ υ τ ώ ν γιατί και οι παγετοί και τα χαλάζια και οι 
ερυσίβες προκαλούνται από την υπερβολή και τη διατάρα
ξη της ισορροπίας στις ερωτικές σχέσεις· κι η επιστήμη 
που ασχολείται μ' αυτά, με τις κινήσεις των άστρων και 
τις εποχές του έτους, ονομάζεται αστρονομία. Ακόμα και 
όλες οι θυσίες και αυτά που υπάγονται στη μαντική (δη
λαδή η μεταξύ των θεών και των ανθρώπων επικοινωνία) 

δεν έχουν άλλο σκοπό από τη διαφύλαξη και τη θερα
πεία του έρωτα. Γιατί ασέβεια γενικά είναι αν κάποιος τον 
φρόνιμο έρωτα ούτε τον ευνοεί ούτε τον τιμά ούτε τον 
σέβεται σε κάθε πράξη του αλλά προτιμάει τον άλλον, 
είτε για τους γονείς του πρόκειται, ζωντανούς ή πεθαμέ
νους, είτε για τους θεούς. Ως προς αυτά λοιπόν έχει οριστεί 
η μαντική να εξετάζει τους έρωτες και να τους θεραπεύει. 

Είναι δηλαδή η μαντική δημιουργός της-, φιλίας των 
θεών και των ανθρώπων με το να γνωρίζει από τις ερωτι
κές τάσεις των ανθρώπων ποιες τείνουν προς τον σεβασμό 
των ηθών και την ευσέβεια. Τόση πολλή και μεγάλη, ή· 
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μάλλον κάθε δύναμη, έχει γενικά ο κάθε είδους έρωτας. 
Εκείνος όμως για τα καλά πράγματα που εμπεριέχει σω
φροσύνη και δικαιοσύνη, και σ' εμάς και στους θεούς, 
αυτός έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και μας φέρνει κάθε 
ευτυχία και μας κάνει και μεταξύ μας να συναναστρεφό
μαστε και να είμαστε φίλοι, και με τους καλύτερους μας, 
τους θεούς. Ίσως όμως επαινώντας τον Έρωτα να παρα
λείπω πολλά, όχι πάντως με τη θέληση μου. 

Αλλά αν κάτι παρέλειψα, δική σου δουλειά είναι, Αρι
στοφάνη, να το συμπληρώσεις. Ή αν κάπως αλλιώς έχεις 
στο νου σου να εγκωμιάσεις τον θεό, εγκωμίασε τον, τώρα 
που σου σταμάτησε κι ο λόξιγκας. 

Παίρνοντας λοιπόν τον λόγο ο Αριστοφάνη είπε: 
— Και βέβαια σταμάτησε, όχι όμως πριν μεταχειριστώ το 
φτάρνισμα εναντίον του, έτσι που να αναρωτιέμαι αν η 
ισορροπία του σώματος επιθυμεί τέτοιους θορύβους και 
γαργαλισμούς όπως το φτάρνισμα. Γιατί σταμάτησε αμέ
σως μόλις μεταχειρίστηκα το φτάρνισμα. 

Και ο Ερυξίμαχος απάντησε: 
— Καλέ μου Αριστοφάνη, πρόσεξε τι κάνεις. Λες αστεία 
πριν ακόμα αρχίσεις να μιλάς και με αναγκάζεις να παρα
φυλάω τα λόγια σου μην πεις τίποτα αστείο, ενώ θα μπο
ρούσες να μιλήσεις με την ησυχία σου. 

Και ο Αριστοφάνης γελώντας είπε: 
— Καλά τα λες, Ερυξίμαχε, κι ας θεωρηθεί ότι δεν έχουν 
λεχθεί αυτά που είπα. Αλλά μη με παραφυλάς, γιατί φο
βάμαι γι ' αυτά που θα πω, όχι μήπως πω τίποτα αστείο 
(γιατί αυτό θα ήταν κέρδος και θα βρισκόταν στην περιοχή 
της μούσας μου), αλλά μην είναι γελοία. 
— Αφού ρίχνεις τα βέλη σου, Αριστοφάνη, είπε, νομίζεις 
ότι θα ξεφύγεις. Αλλά να προσέχεις και να μιλάς σα να 
πρόκειται να λογοδοτήσεις αργότερα- ίσως όμως, αν το 
θελήσω, να σε απαλλάξω. 

— Λοιπόν Ερυξίμαχε, είπε ο Αριστοφάνης, κάπως αλλιώς 
έχω στον νου μου να μιλήσω απ' ό,τι μιλήσατε εσύ και ο 
Παυσανίας. Εμένα μου φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν έχουν 
καταλάβει καθόλου τη δύναμη του Έρωτα, γιατί αν την 
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είχαν καταλάβει, θα κατασκεύαζαν για χάρη του τα μεγα
λύτερα ιερα και βωμούς, και θα έκαναν τις μεγαλύτερες 
θυσίες, κι όχι όπως τώρα που δεν κάνουν τίποτα γι ' αυτόν, 
ενώ θα έπρεπε να κάνουν περισσότερα απ' ό,τι για όλους 
τους άλλους. Γιατί από τους θεούς είναι αυτός που αγαπάει 
περισσότερο τους ανθρώπους, 

και είναι βοηθός των ανθρώπων και γιατρός εκείνων που 
αν γιατρεύονταν θα υπήρχε η μεγαλύτερη ευτυχία στο 
ανθρώπινο γένος. Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ να σας 
αποκαλύψω τη δύναμη του, κι εσείς πάλι να τα διδάξετε 
αυτα σε άλλους. Πρέπει πρώτα όμως να μάθετε για την 
ανθρώπινη φύση και για τα παθήματα της: γιατί παλιά η 
φύση μας δεν ήταν αυτή που είναι τώρα, αλλά αλλιώτικη. 
Πρώτα απ' όλα ήταν τρία τα γένη των ανθρώπων, κι όχι 
οπως τωρα δυο, αρσενικό και θηλυκό" αλλά υπήρχε και ένα 
τρίτο, αποτελούμενο απ' αυτά τα δύο, 

που το όνομα του μένει ακόμα, ενώ το ίδιο έχει εξαφα
νιστεί: υπήρχε λοιπόν τότε το ανδρόγυνο, που και στην 
εμφάνιση και στο όνομα αποτελούσε συνδυασμό του αρσε
νικού και του θηλυκού" τώρα όμως δεν υφίσταται πια αλλά 
το όνομα χρησιμεύει σαν βρισιά. Έπειτα ολόκληρο το σώ
μα καθε ανθρώπου ήταν στρογγυλό, έχοντας ολόγυρα τη 
ραχη και τα πλευρά. Χέρια είχε τέσσερα και πόδια ίσα με 
τα χέρια, και πρόσωπα δύο πάνω από κυκλικό αυχένα·, 
ολόιδια μεταξύ τους" 

κεφάλι ένα πάνω από τα δύο πρόσωπα που βρίσκονταν 
το ένα απέναντι στο άλλο- και αυτιά τέσσερα και διπλά 
γεννητικά όργανα, και όλα τα άλλα όπως θα μπορούσε 
κανείς από αυτά να εικάσει. Προχωρούσε λοιπόν και όρθιο 
οπως και τώρα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ήθελε, αλλά 
και όταν επιθυμούσε να τρέξει γρήγορα, όπως οι ακροβά
τες που φέρνοντας τα πόδια επάνω κινούνται κυκλικά, 
έχοντας τότε οχτώ σκέλη, στηριζόταν σ' αυτά και μετα
κινούνταν γρήγορα κυκλικά. Και ήταν τρία τα γένη και 
τέτοια, 

γιατί το αρσενικό γεννήθηκε αρχικά από τον ήλιο, το 
θηλυκό από τη γη κι εκείνο που μετείχε και των δύο από 
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τη σελήνη, γιατί και η σελήνη μετέχει και των δύο. Ήταν 
δε κυκλικά, και αυτά και η πορεία τους, γιατί ήταν όμοια 
με τους γονείς τους· και ήταν φοβερά ως προς τη δύναμη 
και τη σωματική τους αντοχή και είχαν πολύ μεγάλη 
έπαρση. Τα έβαλαν μάλιστα και με τους θεούς, και αυτό 
που λέει ο Όμηρος για τον Εφιάλτη και για τον Ώτο, για 
εκείνους το λέει, το ότι δηλαδή προσπάθησαν να ανεβούν 
στον ουρανό για να επιτεθούν στους θεούς. 

Ο Ζευς τότε και οι άλλοι θεοί σκέφτονταν τι πρέπει να 
τους κάνουν και δεν έβρισκαν λύση- γιατί δεν μπορούσαν 
ούτε να τους σκοτώσουν και, όπως τους Γίγαντες, να τους 
κατακεραυνώσουν για να αφανίσουν το γένος τους (γιατί 
έτσι οι τιμές προς αυτούς και οι θυσίες των ανθρώπων θα 
χάνονταν), ούτε όμως και να τους αφήσουν να παρεκτρέ
πονται. Τέλος ο Ζευς σκέφτηκε κάτι και τους λέει: 
— Μου φαίνεται, είπε, πως μηχανεύτηκα έναν τρόπο ώστε 
και να διατηρηθούν οι άνθρωποι και να πάψει ο εκτραχη-
λισμός τους, αφού θα έχουν γίνει ασθενέστεροι. 

Τώρα λοιπόν αυτούς, είπε θα τους κόψω τον καθένα στη 
μέση, κι έτσι και ασθενέστεροι θα είναι και χρησιμότεροι 
σ' εμάς, γιατί θα είναι πολυπληθέστεροι. Και θα βαδίζουν 
όρθιοι πάνω στα δύο σκέλη. Αν όμως εξακολουθήσουν να 
παρεκτρέπονται και δεν θελήσουν να ησυχάσουν, και πάλι 
ειπε, θα τους κόψω στα. δύο, ώστε να περπατούν πάνω στο 
ένα πόδι σα να παίζουν κουτσό. Αφού τα είπε αυτά, έκοψε 
τους ανθρώπους στη μέση, όπως εκείνοι που κόβουν τα 
μούσμουλα για να τα ξεράνουν, 

ή όπως εκείνοι που κόβουν τα αβγά με μια τρίχα. Και 
όποιον έκοβε, έβαζε τον Απόλλωνα να του γυρίζει το πρό
σωπο και τον μισό λαιμό προς την τομή, ώστε βλέποντας 
το κόψιμο του να γίνει ο άνθρωπος φρονιμότερος· και τον 
έβαζε να γιατρέψει και τα άλλα. Αυτός λοιπόν του γύριζε 
το πρόσωπο και, τραβώντας από παντού το δέρμα προς 
αυτο που λεμε τωρα κοιλιά, όπως τα σουρωτά πουγκιά, το 
έδενε στη μέση της κοιλιάς αφήνοντας ένα στόμιο, αυτό 
που λέμε αφαλό. Και τις άλλες ρυτίδες τις πολλές τις 
λείαινε και διάρθρωνε τα στήθη 
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έχοντας ένα όργανο παρόμοιο μ' εκείνο που χρησιμο
ποιούν οι τσαγκαρηδες γ ι α να λειαίνουν τις ρυτίδες τ ω ν 
δερμάτων γ ύ ρ ω από τα καλαπόδια - άφησε όμως λίγες, 
αυτές που βρίσκονται γ ύ ρ ω από την κοιλιά και τον αφα
λό, γ ι α να αποτελούν ανάμνηση του παλιού παθήματος. 
Επειδή λοιπόν η^ φύση διχοτομήθηκε, ποθώντας το καθένα 
το μισο του, πήγαινε μαζί του. Και τυλίγοντας τα χέρια 
του ο ένας γ ύ ρ ω από τον άλλον και αγκαλιασμένοι μεταξύ 
τους, θέλοντας να ξαναενωθούν, πέθαιναν από την πείνα 
και την απραξία, γ ιατ ί δεν ήθελαν να κάνει τ ίποτα ο ένας 
χωρίς τον άλλον. 

Και όποτε πέθαινε το ένα από τα δυο μισά και παρέμενε 
το άλλο, εκείνο που παρέμενε επιζητούσε άλλο και αγκα
λιαζόταν μαζί του, είτε τύχαινε να είναι το ήμισυ μιας 
ολόκληρης γυναίκας (αυτό που τώρα ονομάζουμε γυναί
κ α ) , είτε ενός άντρα - και έτσι χάνονταν. Τους λυπήθηκε 
όμως ο Ζευς και μηχανεύτηκε κάτι άλλο, μεταθέτοντας τα 
γεννητικά τους όργανα μπροστά" γ ιατ ί προηγουμένως τα 
είχαν κι αυτά προς τα έ ξ ω και η γονιμοποίηση και η 
γέννηση γινόταν όχι επάνω τους αλλά στη γ η , όπως και 
στα τζ ιτζ ίκ ια. 

Τα μετέθεσε λοιπόν έτσι αυτά μπροστά και έκανε ώστε 
μ' αυτά να γίνεται η γονιμοποίηση μέσα τους, με το αρ
σενικό μέσα στο θηλυκό, ώστε με το αγκάλιασμα, αν τύχει 
να είναι ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, να γίνεται γονιμο
ποίηση και να αναπαράγεται το γένος, ή αν είναι άντρας με 
άντρα, να επέρχεται κορεσμός από τη συνουσία και να 
υπάρχουν παύσεις, και να στρέφονται στις δουλειές τους 
και να ασχολούνται με τα διάφορα ζητήματα της ζωής. 

Είναι λοιπόν από τόσο παλιά ο έρωτας έμφυτος στους 
ανθρώπους και τους επαναφέρει στην αρχαία φύση, και 
επιχειρεί να κάνει από τα δύο ένα, και να γιατρέψει την 
ανθρώπινη φύση. Ο καθένας λοιπόν από μας είναι κομμάτι 
ανθρώπου, σαν κομμένος από ένα στα δύο, όπως οι γλώσ
σες τα ψάρια, κι αναζητεί πάντοτε ο καθένας το κομμάτι 
που του λείπει. Όσοι λοιπόν από τους άντρες είναι τμήμα 
εκείνου που ονομαζόταν τότε ανδρόγυνο, αγαπούν τις γ υ -
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ναίκες, και οι περισσότεροι από τους μοιχούς από αυτό το 
είδος προήλθαν, 

και όσες πάλι γυναίκες αγαπούν τους άντρες και μοι-
χεύουν, προέρχονται από αυτό το είδος. Όσες όμως από τ ις 
γυναίκες είναι τμήμα γυναίκας, αυτές δεν ενδιαφέρονται 
και πολύ γ ι α τους άντρες, αλλά μάλλον προς τις γυναίκες 
είναι στραμμένες, και οι λεσβίες από αυτό το είδος προέρ
χονται. Και όσοι είναι τμήμα αρσενικού, κυνηγούν τα αρ
σενικά, και όσο είναι ακόμα νεαρά παιδιά, όντας κομμάτια 
του αρσενικού, αγαπάνε τους άντρες και χαίρονται να ξα
πλώνουν μαζί τους και να αγκαλιάζονται με άντρες. 

Και είναι αυτοί οι καλύτεροι από τα παιδιά και τους 
εφήβους, όντας περισσότερο ανδρείοι από τη φύση τους. 
Λένε βέβαια μερικοί γ ι ' αυτούς ότι είναι αναίσχυντοι, αλλά 
λένε ψέματα, γ ιατ ί δεν το κάνουν αυτό από αναισχυντία, 
αλλά από θάρρος και ανδρεία και αρρενωπότητα, προτιμώ
ντας το όμοιο τους. Και η μεγαλύτερη απόδειξη γ ι ' αυτό 
είναι το ότι όταν τελειώσει η εκπαίδευση τους, μόνο αυτοί 
γίνονται στην πολιτική άντρες αληθινοί. Και όταν γίνουν 
άντρες, 

επιδίδονται στην παιδεραστία και από τη φύση τους δεν 
ενδιαφέρονται γ ι α γάμους και παιδοποιίες, αλλά μόνο από 
έθιμο αναγκάζονται να το κ ά ν ο υ ν σ' αυτούς αρκεί να ζή
σουν μαζί άγαμοι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται π α ι 
δεραστής και φιλεραστής, προτιμώντας πάντοτε το συγγε
νικό του. 

Όταν λοιπόν τύχει κανείς να βρει εκείνο το δικό του το 
ήμισυ, είτε ο παιδεραστής είτε οποιοσδήποτε άλλος, τότε 
νιώθουν θαυμαστή φιλία και οικειότητα και έρωτα, 

μ' άλλα λόγια, δεν θέλουν ούτε και γ ι α λίγο διάστημα να 
χωριστούν ο ένας από τον άλλον. Και αυτοί που περνούν 
ολόκληρη τη ζ ω ή τους μαζί, αυτοί είναι που δεν θα μπο
ρούσαν να πουν τι θέλει ο ένας από τον άλλον και είναι 
μαζί. Γιατί κανένας δεν θα πίστευε ότι είναι αυτό η ερω
τική συνουσία, κι ότι τάχα γ ι ' αυτόν τον λόγο χαίρεται 
τόσο πολύ να είναι ο ένας με τον άλλον. Αλλά είναι φανερό 
ότι αυτό συμβαίνει επειδή κάτι άλλο επιθυμεί η ψυχή του 
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καθενός, που δεν μπορεί να το πει, 

αλλά μαντεύει τι επιθυμεί και το υπαινίσσεται. Και αν 
σ' αυτούς, την ώρα που ήταν ξαπλωμένοι μαζί, πήγαινε ο 
Ήφαιστος έχοντας τα εργαλεία του και τους ρωτούσε: 

— Τι θέλετε, άνθρωποι, να γίνει με σας; 

Κι αν δεν καταλάβαιναν, θα τους ξανάλεγε: 

— Μήπως, αυτό που επιθυμείτε είναι να ενωθείτε τοσο 
πολύ ο ένας με τον άλλο, ώστε και τη νύχτα και τη μέρα να 
μην αποχωριζόσαστε; Γιατί αν το επιθυμείτε αυτό, θα σας 
λ ι ώ σ ω μαζί και θα σας ξαναφυσήξω μαζί, 

ώστε από δύο που είσαστε να γίνετε ενα και , οσο ζείτε, 
να ζείτε και οι δυο μαζί σα να είσαστε ένας, και, αφού 
πεθάνετε, κι εκεί πάλι στον Άδη αντί γ ι α δύο να είστε ένας, 
έχοντας πεθάνει μαζί. Προσέξτε όμως αν πράγματι αυτο 
ποθείτε και αν θα είστε ευχαριστημένοι αν το πετύχετε 
αυτό. Ακούγοντας τα αυτά, ξέρουμε ότι κανείς δεν θα 
αρνιόταν και ότι δεν θα φανερωνόταν να θέλει τ ίποτα άλ
λο, αλλά θα σκεφτόταν ότι άκουσε εκείνο ακριβώς που από 
παλιά επιθυμούσε, να ενωθεί και να συγχωνευτεί με τον 
αγαπημένο του, και από δύο να γίνουν ένας. Και η αιτία 
αυτού του πράγματος είναι ότι η αρχαία φύση μας ηταν 
αυτή και ότι ήμαστε κάποτε ολόκληροι. Του ολοκλήρου 
λοιπόν η επιθυμία και η επιδίωξη ονομάζεται έρωτας. 

Και πριν α π ' αυτό, όπως είπα, ήμαστε ένα. Τώρα όμως, 
εξαιτίας της άδικης συμπεριφοράς μας, χωριστήκαμε απο 
τον θεό, όπως οι Αρκάδες απο τους Λακεδαιμονίους. Υ
πάρχει λοιπόν φόβος, αν δεν είμαστε φρόνιμοι προς τους 
θεούς, να χωριστούμε και πάλι στα δύο, και να περιφερό
μαστε μοιάζοντας μ' εκείνους που απεικονίζονται ανάγλυ
φα κ α τ ά κρόταφο στις στήλες, πριονισμένοι στα δύο από 
τις μύτες μας, έχοντας καταντήσει σαν διχοτομημένοι 
αστράγαλοι. Για όλα αυτά όμως πρέπει ο κάθε άντρας να 
προτρέπει όλους τους άλλους να είναι ευσεβείς προς τους 
θεούς, 

γ ι α να τα αποφύγουμε αυτά και γ ι α να πετύχουμε να 
γίνει ο Έρωτας αρχηγός και οδηγός μας. Αντίθετα προς τη 
θέληση του να μην πράττει κανείς (και πράττει αντίθετα 
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αυτός που είναι απεχθής στους θεούς)- γιατί αν γίνουμε 
φίλοι και συνθηκολογήσουμε με τον θεό, θα βρούμε και θα 
πετύχουμε τους πραγματικά δικούς μας ερωμένους, πράγ
μα που σε λίγους σήμερα συμβαίνει. Και μη νομίσει ο 
Ερυξίμαχος διακωμωδώντας τον λόγο μου, ότι μιλάω 
για τον Παυσανία και τον Αγάθωνα. Ισως πάντως και 
αυτοί να τυχαίνει να είναι από εκείνους, και να είναι και 
οι δύο από τη φύση τους αρσενικοί. 

Αλλά εγώ μιλάω για όλους γενικά τους άντρες και τις 
γυναίκες, ότι έτσι θα ήταν ευτυχισμένο το γένος μας, αν 
φτάναμε στον αληθινό προορισμό του έρωτα και έβρισκε ο 
καθένας τον δικό του ερωμένο, ξαναγυρίζοντας στην αρ
χαία φύση του. Αν πράγματι είναι αυτό το καλύτερο, 
εκείνο που είναι πλησιέστερο προς αυτό από την τωρινή 
πραγματικότητα είναι το καλύτερο, κι αυτό είναι να πετύ
χει κανείς ερωμένο που να του ταιριάζει από τη φύση του. 
Θέλοντας να υμνήσουμε τον θεό που μας βοηθάει σ' αυτό, 
δίκαια θα υμνούσαμε τον Έρωτα, 

ο οποίος και προς το παρόν μας ωφελεί πολύ οδηγώντας 
μας προς εκείνους που μας ταιριάζουν, και για το μέλλον 
μας παρέχει μέγιστες ελπίδες—αν κι εμείς παρέχουμε 
προς τους θεούς ευσέβεια—ότι θα μας επαναφέρει στην 
αρχαία μας φύση και αφού μας γιατρέψει θα μας κάνει 
να ζούμε ευτυχισμένοι και σε απόλυτη ευδαιμονία. 

Αυτός Ερυξίμαχε, είπε, είναι ο δικός μου ο λόγος για 
τον Έρωτα, πολύ διαφορετικός από τον δικό σου. Όπως 
λοιπόν σε παρακάλεσα, μην τον διακωμωδήσεις, για να 
ακούσουμε και τους υπόλοιπους τι θα πει ο καθένας, ή 
μάλλον ο καθένας από τους δύο, γιατί μόνο ο Αγάθων 
και ο Σωκράτης απομένουν. 
— Θα υπακούσω σ' εσένα, είπε ο Ερυξίμαχος, γιατί μου 
άρεσε ο λόγος σου. Και αν δεν ήξερα ότι ο Σωκράτης και ο 
Αγάθων είναι δεινοί στα ερωτικά, θα φοβόμουν πάρα πολύ 
μήπως δεν βρουν τι λόγια να πουν, τόσο πολλά και ποικίλα 
που έχουν ειπωθεί. Τώρα όμως δεν ανησυχώ καθόλου. 

Και ο Σωκράτης είπε: ι 
— Εσύ καλά αγωνίστηκες, Ερυξίμαχε, αν όμως βρισκό-
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σουν στη θέση που είμαι τώρα εγώ, ή μάλλον εκεί που θα 
βρίσκομαι αφού μιλήσει καλά και ο Αγάθων, θα φοβόσουνα 
πολύ και θα ένιωθες ακριβώς όπως εγώ τώρα. 
— Θέλεις να με ματιάξεις, Σωκράτη, είπε ο Αγάθων, για 
να ταραχτώ με τη σκέψη πως το κοινό έχει μεγάλες προσ
δοκίες ότι θα μιλήσω καλά. 
— Θα είχα χάσει τη μνήμη μου, Αγάθωνα, είπε ο Σωκρά
της, 

αν, αφού είδα τη γενναιότητα και την αυτοπεποίθηση 
σου όταν ανέβηκες στη σκηνή με τους ηθοποιούς, και 
αντιμετώπισες τόσον κόσμο στο θέατρο όπου επρόκειτο 
να παρουσιάσεις τα έργα σου, χωρίς καθόλου να τα χά
σεις, νόμιζα τώρα ότι θα μπορούσες να ταραχτείς από 
λίγους ανθρώπους σαν κι εμάς. 
— Τι λες Σωκράτη; είπε ο Αγάθων. Μήπως νομίζεις ότι 
είμαι τόσο παραφουσκωμένος από τη θεατρική επιτυχία, 
ώστε να αγνοώ ότι γι' αυτόν που έχει μυαλό λίγοι έξυπνοι 
άνθρωποι είναι πολύ φοβερότεροι από πολλούς άμυαλους; 
— Δεν θα ήταν καθόλου καλό εκ μέρους μου, Αγάθωνα, να 
σε θεωρούσα άξεστο. Αλλά γνωρίζω καλά ότι, αν συνα
ντούσες μερικούς που θα τους νόμιζες σοφούς, θα νοιαζό
σουν γι' αυτούς περισσότερο απ' ό,τι για τους πολλούς· 
αλλά ίσως να μην ήμαστε εμείς αυτοί" γιατί εμείς και εκεί 
ήμαστε παρόντες και βρισκόμαστε ανάμεσα στους πολ
λούς. Αν όμως συναντούσες άλλους σοφούς, θα τους ντρε
πόσουν, αν νόμιζες ότι κάνεις κάτι άσχημο; Τι λες; 
— Έχεις δίκιο, είπε. 
— Και τους πολλούς δεν θα τους ντρεπόσουν, αν νόμιζες 
ότι κάνεις κάτι άσχημο; 

Και ο Φαιδρός πήρε τον λόγο και είπε: 
— Αγαπητέ μου Αγάθωνα, αν αποκριθείς στον Σωκράτη, 
δεν θα τον νοιάζει πια τίποτα απ' αυτά που γίνονται εδώ, 
φτάνει μόνο να έχει κάποιον να συζητάει, και μάλιστα 
ωραίο. Κι εγώ βέβαια ακούω πάντα ευχάριστα τον Σω
κράτη να συζητάει, είναι όμως ανάγκη να φροντίσω για το 
εγκώμιο του Έρωτα και να συλλέξω την προσφορά του 
λόγου του καθενός από σας. Αφού λοιπόν αποδώσει ο 
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καθένας αυτό που οφείλει στον θεό, τότε μπορείτε να συ
ζητάτε. 
— Καλά τα λες, Φαίδρε, είπε ο Αγάθων, και τίποτα δεν με 
εμποδίζει να μιλήσω- και με τον Σωκράτη πολλές φορές θα 
έχω πάλι την ευκαιρία να συζητήσω. 
— Εγώ λοιπόν θέλω πρώτα να πω πώς πρέπει να μιλήσω, 
και έπειτα να μιλήσω. Γιατί μου φάνηκαν όλοι εκείνοι που 
πήραν προηγουμένως τον λόγο ότι δεν εγκωμίαζαν τον θεό, 
αλλά ότι καλοτύχιζαν τους ανθρώπους για τα αγαθά που 
τους παρέχει ο θεός και ποιος είναι αυτός που τους τα 
δώρισε αυτά, κανένας δεν είπε. 

Ένας μόνο σωστός τρόπος υπάρχει για κάθε έπαινο 
κάθε πράγματος, να περιγράψει κανείς με τον λόγο ποιος 
είναι και ποια αγαθά χαρίζει ο περί ου ο λόγος· έτσι λοιπόν 
κι εμείς πρέπει επαινώντας τον Έρωτα να πούμε πρώτα 
ποιος είναι, κι έπειτα ποια είναι τα δώρα του. Λέω λοιπόν 
εγώ ότι από όλους τους θεούς, που είναι ευτυχισμένοι, ο 
Έρωτας (αν μπορεί κανείς να το πει και δεν είναι αμαρτία) 
είναι ο ευτυχέστερος, γιατί είναι ο ωραιότερος και ο κα
λύτερος απ' αυτούς. Και είναι ωραιότερος για τα εξής: 
πρώτα απ' όλα, Φαίδρε, είναι ο πιο νέος από τους θεούς. 
Κάι την πειστικότερη απόδειξη στα λόγια μου τη δίνει ο 
ίδιος, 

αποφεύγοντας με τη φυγή του το γήρας, που όπως 
ξέρουμε είναι πολύ γρήγορο, και μας φτάνει ταχύτερα 
απ' ό,τι θα έπρεπε. Αυτό λοιπόν από τη φύση του ο Έρω
τας το μισεί και ούτε από μακριά δεν το πλησιάζει. Αλλά 
βρίσκεται πάντοτε με νέους και είναι νέος- γιατί έχει δίκιο 
η παλιά παροιμία που λέει ότι ο όμοιος τον όμοιο πάντοτε 
συναναστρέφεται. Εγώ όμως με τον Φαίδρο, ενώ συμφωνώ 
σε πολλά άλλα, σ' αυτό δεν συμφωνώ, ότι δηλαδή ο Έρω
τας είναι αρχαιότερος του Κρόνου και του Ιαπετού. Αλλά 
υποστηρίζω ότι είναι ο πιο νέος από όλους τους θεούς και 
παραμένει πάντοτε νέος, 

κι εκείνα τα παλιά πράγματα για τους θεούς, που λένε ο 
Ησίοδος και ο Παρμενίδης, από την Ανάγκη και όχι από 
τον Έρωτα έχουν γίνει, αν ήταν αλήθεια αυτά που έλεγαν 
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εκείνοι.. Γιατί δεν θα γίνονταν ούτε ακρωτηριασμοί ούτε 
φυλακίσεις μεταξύ τους, ούτε άλλα βίαια πράγματα, αν ο 
Έρωτας βρισκόταν ανάμεσα τους, αλλά θα υπήρχε φιλία 
και ειρήνη όπως τώρα, από τότε που ο Έρωτας είναι ο 
βασιλιάς των θεών. Είναι λοιπόν και νέος, κι εκτός από 
νέος, και απαλός. Χρειάζεται ένας ποιητής σαν τον Όμηρο 
για να παραστήσει την απαλότητα του θεού. 

Ο Όμηρος λοιπόν υποστηρίζει για την Άτη ότι είναι θεά 
και απαλή (ότι τα πόδια της είναι απαλά), λέγοντας 

τα πόδια της είναι απαλά, γιατί τη γη ούτε την πλη
σιάζει αλλά βαδίζει πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων. 

Με καλή απόδειξη μου φαίνεται ότι τεκμηριώνει την 
απαλότητα λέγοντας ότι δεν βαδίζει επάνω στα σκληρά, 
αλλά στα μαλακά. Το ίδιο τεκμήριο λοιπόν θα χρησιμο
ποιήσουμε κι εμείς για να υποστηρίξουμε ότι ο Έρωτας 
είναι απαλός. 

Γιατί αυτός ούτε επάνω στη γη βαδίζει, ούτε επάνω στα 
κρανία, που δεν είναι και πάρα πολύ μαλακά, αλλά μέσα σε 
ό,τι μαλακότερο υπάρχει και βαδίζει και κατοικεί" γιατί 
στα αισθήματα και τις ψυχές των θεών και των ανθρώπων 
έχει στήσει το σπίτι του- και μάλιστα όχι σε όλες τις 
ψυχές, αλλά αν τύχει σε κάποια που έχει σκληρά αισθήμα
τα φεύγει, αν όμως έχει μαλακά, εγκαθίσταται. Ακουμπώ
ντας λοιπόν πάντοτε και με τα πόδια του και μ' όλα τα 
άλλα του τα πιο μαλακά από τα πιο μαλακά, είναι κατ' 
ανάγκη πάρα πολύ απαλός. 

Είναι λοιπόν πολύ νέος και πολύ απαλός, κι εκτός απ' 
αυτά και υγρός στη μορφή. Γιατί δεν θα μπορούσε να 
μαζεύεται τόσο πολύ ώστε να μπαίνει σε κάθε ψυχή, πα
ραμένοντας στην αρχή απαρατήρητος, και να βγαίνει, αν 
ήταν σκληρός. Και μεγάλη απόδειξη των συμμετρικών 
αναλογιών του και της ευλυγισίας του είναι η ομορφιά 
του- σ' αυτό, ότι την έχει σε εξαιρετικό βαθμό ο Έρω
τας, συμφωνούν όλοι- γιατί υπάρχει αιώνιος πόλεμος ανά
μεσα στην ασχήμια και στον έρωτα. Την ωραιότητα των 
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χρωμάτων του τη φανερώνει η διαμονή του θεού κοντά στα 
άνθη· 

γιατί σε σώμα ή ψυχή ή οτιδήποτε άλλο που δεν άνθησε 
ή που έληξε η ανθοφορία του ο Έρωτας δεν εγκαθίσταται. 
Όπου όμως υπάρχει τόπος ανθισμένος και μυρωδάτος, εκεί 
και κάθεται και παραμένει. Για την ομορφιά λοιπόν του 
θεού, και αυτά είναι αρκετά και άλλα πολλά ακόμα μένει να 
ειπωθούν. Αλλά και για την αρετή του Έρωτα πρέπει 
τώρα, μετά απ' αυτά, να μιλήσουμε. Το σημαντικότερο 
είναι ότι ο Έρωτας ούτε αδικεί ούτε αδικείται: ούτε από 
θεό, ούτε θεό- ούτε από άνθρωπο, ούτε άνθρωπο. Γιατί 
ούτε ο ίδιος παθαίνει με τη βία ό,τι παθαίνει (γιατί η βία 
δεν αγγίζει τον έρωτα), 

ούτε κάνει μ' αυτήν ό,τι κάνει (γιατί ο καθένας με τη 
θέληση του υπηρετεί στο καθετί τον έρωτα). Κι αυτά που 
μ' ελεύθερη θέληση συμφωνούν οι άνθρωποι, λένε «οι βα
σιλιάδες της πόλης οι Νόμοι» ότι είναι δίκαια. Εκτός από 
δικαιοσύνη, έχει και μεγάλη φρόνηση. Συμφωνούν όλοι ότι 
φρόνηση είναι να κυριαρχεί κανείς στις ηδονές και στις 
επιθυμίες. Από τον Έρωτα όμως καμία ηδονή δεν είναι 
ισχυρότερη· κι οι άλλες όντας κατώτερες κυριαρχούνται 
από τον έρωτα, κι αυτός κυριαρχεί- κυριαρχώντας λοιπόν 
στις ηδονές και στις επιθυμίες, ο Έρωτας αποδεικνύεται 
εξαιρετικά σώφρων. Αλλά και στην ανδρεία τον Έρωτα 
« ο ύ τ ε κι ο 'Αρης δεν τον ξ ε π ε ρ ν ά ε ι » . 

Γιατί δεν κατέχει τον Έρωτα ο Άρης, αλλά ο Έρωτας 
τον Αρη, της Αφροδίτης ο έρωτας δηλαδή, όπως λένε. Κι 
εκείνος που κατέχει είναι καλύτερος από εκείνον που κα
τέχεται. Κι εκείνος που υπερίσχυσε από τον πιο ανδρείο, 
θα πρέπει να είναι και ο πιο ανδρείος απο όλους. Για τη 
δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη και την ανδρεία του θεού έγινε 
λόγος, μένει τώρα να μιλήσω για τη σοφία, και όσο μου 
είναι δυνατό θα προσπαθήσω να μην υστερήσω σ' αυτό. 
Και πρώτα απ' όλα, για να τιμήσω κι εγώ την τέχνη μας, 
όπως κι ο Ερυξίμαχος τη δικιά του, 

ο θεός είναι ποιητής τόσο σοφός που να μπορεί να κάνει 
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κι άλλον ποιητή- γιατί ο καθένας γίνεται ποιητής, «α
κόμα κι αν ήταν πριν άμουσος», άμα τον αγγίξει 
ο Έρωτας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε 
εμείς σαν απόδειξη του ότι ο Έρωτας είναι δημιουργός 
καλός γενικά σε κάθε δημιουργία που έχει σχέση με τις 
Μούσες- γιατί εκείνα που δεν έχει ή που δεν ξέρει κανείς, 
ούτε σε άλλον θα μπορούσε να τα δώσει ούτε σε άλλον να 
τα διδάξει. 

Αλλά και για τη δημιουργία κάθε ζωής, ποιος θα είχε 
αντίρρηση ότι είναι έργο της σοφίας του Έρωτα, με την 
οποία γεννιέται και αναπτύσσεται κάθε ζωή; Και οσον 
αφορά τη δημιουργία στις πρακτικές τέχνες, μήπως δεν 
ξέρουμε ότι όποιου ο θεός αυτός έγινε δάσκαλος, κατέληξε 
σπουδαίος και διάσημος, κι εκείνος πάλι που δεν τον άγ
γιξε ο Έρωτας, αφανής; Και πράγματι την τοξευτική και 
την ιατρική και τη μαντική τις εφεύρε ο Απόλλων οδηγού
μενος από την επιθυμία και τον έρωτα, 

ώστε κι αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί μαθητής του 
Έρωτα, καθώς και οι Μούσες στη μουσική και ο Ήφαιστος 
στη μεταλλουργία και η Αθηνά στην υφαντουργία, και ο 
Ζευς στο να κυβερνάει τους θεούς και τους 
ανθρώπους . Έτσι λοιπόν έφτιαξαν τα πράγματα και 
μεταξύ των θεών, αφότου εμφανίστηκε ο Έρωτας, δηλαδή 
ο έρωτας προς το ωραίο (γιατί στην ασχήμια δεν υπάρχει 
έρωτας). Ενώ προηγουμένως, όπως είπα στην αρχή, πολλά 
και φοβερά συνέβαιναν μεταξύ των θεών, όπως λένε, εξαι
τίας της βασιλείας της Ανάγκης. Από τότε όμως που 
γεννήθηκε ο θεός αυτός, με το να ερωτεύεται κανείς τα 
ωραία, δημιουργήθηκαν όλα τα καλά και στους θεούς και 
στους ανθρώπους. 

Εμένα λοιπόν μου φαίνεται, Φαίδρε, ότι ο Έρωτας οντάς 
πρώτα ο ίδιος ο ωραιότερος και ο καλύτερος, γίνεται έπει
τα και στους άλλους πρόξενος παρόμοιων χαρισμάτων. 
Μου έρχεται μάλιστα να το πω και με στίχους, ότι αυτός 
είναι εκείνος που φέρνει 

την ειρήνη στους ανθρώπους, στα πελάγη τη γαλήνη, 
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την άπνοια και, το κοιμισμα των άνεμων, τον υπνο στις 
έννοιες. 

Κι αυτός είναι που μας εμποδίζει να είμαστε ξένοι 
μεταξύ μας, και μας γεμίζει οικειότητα, που κανονίζει 
να συναντιόμαστε σ' όλες αυτές τις συγκεντρώσεις, που 
γίνεται αρχηγός μας, σε γιορτές, σε χορούς, σε θυσίες, 
χαρίζοντας μας πραότητα και διώχνοντας την αγριότητα-

δωρίζει την ευμένεια, απαλλάσσει από τη δυσμένεια- ή
πιος, καλός- ορατός στους σοφούς, θαυμαστός στους θε
ούς- ποθητός στους κακόμοιρους, πολύτιμος στους καλό-
μοιρους- της Καλοπέρασης, της Άνεσης, της Χλιδής, των 
Θέλγητρων, της Επιθυμίας, του Πόθου πατέρας- φροντίζει 
τους καλούς, παραμελεί τους κακούς- στον κόπο, στον 
φόβο, στον πόθο, στα λόγια οδηγός, 

πολεμιστής- άριστος σύμμαχος και σωτήρας, όλων των 
θεών και των ανθρώπων στολίδι- ωραιότατος και άριστος 
αρχηγός, τον οποίο πρέπει να ακολουθεί κάθε άντρας υ
μνώντας τον όμορφα, μετέχοντας στο τραγούδι που τρα
γουδάει θέλγοντας τον νου όλων των θεών και των ανθρώ
πων. 

Αυτός, είπε, ο λόγος μου, Φαίδρε, ας είναι ανάθημα 
στον θεό, όντας όσο καλύτερος μπορούσα, και διασκεδα
στικός και αρκετά σοβαρός. 

Μόλις σταμάτησε να μιλάει ο Αγάθων, όλοι οι παρό
ντες, είπε ο Αριστόδημος, άρχισαν να φωνάζουν δυνατά 
πόσο σωστά μίλησε ο νεαρός και για τον εαυτό του και 
για τον θεό. Κι ο Σωκράτης είπε κοιτάζοντας τον Ερυξί-
μαχο: ̂  
— Μήπως σου φαίνεται, είπε, γιε του Ακουμενού, ότι 
προηγουμένως άδικα φοβήθηκα, έχοντας κάποιο φόβο 
που δεν θα έπρεπε να με φοβίζει; Αλλά δεν μίλησα σαν 
μάντης λέγοντας όσα είπα, ότι δηλαδή θα μιλήσει θαυμά
σια ο Αγάθων και ότι θα βρεθώ σε δύσκολη θέση; 

— Το ένα, είπε ο Ερυξίμαχος, μου φαίνεται ότι το μάντε
ψες σωστά, ότι ο Αγάθων θα μιλήσει καλά- ότι θα βρεθείς 
όμως σε δύσκολη θέση, δεν το πιστεύω. 
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— Και πώς ευλογημένε, είπε ο Σωκράτης, δεν θα βρεθώ 
σε δύσκολη θέση και εγώ κοα οποιοσδήποτε άλλος θα 
επρόκειτο να μιλήσει μετά από έναν τόσο ωραίο και πλού
σιο λόγο; Και καλά, τα άλλα δεν ήταν όλα εξίσου θαυμά
σια· αλλά τον επίλογο και ποιος ακούγοντας τον δεν θα 
έμενε κατάπληκτος από την ομορφιά των λέξεων και των 
φράσεων; Μάλιστα εγώ, νιώθοντας ότι δεν θα μπορέσω να 
πω κάτι ωραίο, ούτε καν να τα πλησιάσω αυτά, από την 
ντροπή μου παρ' ολίγον να το είχα σκάσει, αν έβρισκα τον 
τρόπο. 

Άλλωστε ο λόγος μου θύμιζε τον Γοργία, και είχα πάθει 
εκείνο ακριβώς που λέει ο Όμηρος: φοβόμουν μήπως τε
λειώνοντας ο Αγάθων μου στείλει με τον λόγο του το 
κεφάλι του Γοργία, που είναι δεινός στον λόγο, εναντίον 
του δικού μου λόγου, και με κάνει άφωνο σαν πέτρα. 

— Και κατάλαβα τότε ότι ήμουν γελοίος, όταν συμφωνού
σα μαζί σας να πάρω κι εγώ μέρος στον εγκωμιασμό του 
Έρωτα, 

και έλεγα ότι είμαι δεινός στα ερωτικά, ενώ δεν γνώριζα 
τίποτα για το πράγμα αυτό, δηλαδή πώς πρέπει να εγκω
μιάζει κανείς οτιδήποτε. Γιατί εγώ, από αφέλεια, νόμιζα 
ότι πρέπει να λέει κανείς την αλήθεια για κάθε ένα από τα 
εγκωμιαζόμενα, και αυτό να υπάρχει σαν βάση. Και αφού 
επιλέξει κανείς τα καλύτερα απ' αυτά σαν καταλληλότερα, 
να κάνει τη σύνθεση. Είχα λοιπόν πολύ μεγάλη αυτοπεποί
θηση ότι θα μιλήσω καλά, επειδή γνώριζα την αλήθεια του 
να επαινεί κανείς οποιοδήποτε πράγμα. Αλλά, όπως φαί
νεται, δεν ήταν αυτός ο ωραίος τρόπος για να επαινείς 
οτιδήποτε, αλλά το να αποδίδεις στο πράγμα τις σημαντι
κότερες και τις ωραιότερες ιδιότητες, 

είτε πράγματι τις έχει, είτε όχι- κι αν είναι ψέματα, δεν 
πειράζει καθόλου- γιατί είχαμε πει από πριν, όπως φαίνε
ται, ο καθένας μας να φανεί ότι εγκωμιάζει τον Έρωτα, και 
όχι να τον εγκωμιάσει πραγματικά. Γι' αυτό νομίζω ότι 
χρησιμοποιώντας κάθε είδους επιχειρήματα προσπαθείτε 
να αποδώσετε διάφορες ιδιότητες στον Έρωτα και ισχυρί
ζεστε ότι είναι τόσο σπουδαίος και αιτία τόσων καλών, για 
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να φαίνεται όσο το δυνατόν ωραιότερος και καλύτερος, 
όπως είναι φανερό, σ' εκείνους που δεν τον γνωρίζουν 

και όχι σ' εκείνους που τον γνωρίζουν έτσι λοιπόν είναι 
ωραίος και μεγαλοπρεπής ο έπαινος. Αλλά εγώ δεν ήξερα 
τον τρόπο που έπρεπε να γίνει ο έπαινος- και μην ξέροντας 
τον, συμφώνησα μαζί σας να τον επαινέσω κι εγώ με τη 
σειρά μου- η γ λ ώ σ σ α μου λοιπόν υποσχόταν και όχι ο 
νους μου. Ας πάει λοιπόν στο καλό- γιατί δεν θα τον 
εγκωμιάσω μ' αυτόν τον τρόπο- γιατί δεν θα μπορούσα. 
Αλλά όμως την αλήθεια, αν θέλετε, έχω σκοπό να σας την 
πω, με τον δικό μου τρόπο 

και όχι σύμφωνα με τους δικούς σας λόγους, για να μη 
γελοιοποιηθώ. Σκέψου λοιπόν, Φαίδρε, αν σου χρειάζεται 
και τέτοιος λόγος, να ακουστεί η αλήθεια για τον Έρωτα, 
αλλά με λέξεις και φράσεις όπως θα μου έρθουν πρόχειρα 
στο μυαλό μου. 

Ο Φαίδρος λοιπόν και οι άλλοι, είπε, τον προέτρεπαν να 
μιλήσει, και μάλιστα με τον τρόπο που αυτός νόμιζε ότι 
πρέπει. 

— Ακόμα όμως, είπε, Φαίδρε, άσε με να ρωτήσω μερικά 
μικροπράγματα τον Αγάθωνα, ώστε έχοντας τη συγκατά
θεση του να μπορώ πια να μιλήσω. 
— Σε αφήνω λοιπόν, είπε ο Φαίδρος, ρώτα τον. 

Μετά απ' αυτά λοιπόν, όπως είπε ο Αριστόδημος, ο 
Σωκράτης άρχισε κάπως έτσι: 

— Λοιπόν, αγαπητέ μου Αγάθωνα, μου φάνηκε ότι σωστά 
ξεκίνησες τον λόγο σου, λέγοντας ότι πρώτα πρέπει να 
δείξεις ποιος είναι ο Έρωτας, και ύστερα τα έργα του-

αυτή η αρχή μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα, λοιπόν, και 
σχετικά με τον Έρωτα, επειδή και ως προς τα άλλα τον 
περιέγραψες με τρόπο τόσο ωραίο και μεγαλοπρεπή, πες 
μου το εξής: 

ο Έρωτας είναι έρωτας κάποιου πράγματος, ή κανενός; 
Και δεν ρωτάω αν είναι κάποιας μητέρας ή πατέρα (γιατί 
θα ήταν αστείο το ερώτημα αν ο Έρωτας είναι έρωτας για 
μητέρα ή πατέρα), αλλά θα ήταν το ίδιο αν σε ρωτούσα για 
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κάποιον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι πατέρας κάποιου ή όχι; 
Και θα μου έλεγες βέβαια, αν ήθελες να απαντήσεις καλά, 
ότι ο Πατέρας είναι πατέρας κάποιου γιου ή κόρης· ή όχι; 
— Ασφαλώς, είπε ο Αγάθων. 
— Το ίδιο λοιπόν και η Μητέρα; 

Συμφώνησε και σ' αυτό. 
— Απάντησε μου λοιπόν σε λίγες ερωτήσεις ακόμα, είπε ο 
Σωκράτης, για να καταλάβεις καλύτερα αυτό που θέλω να 
πω - αν σε ρωτούσα: και ο Αδερφός, δεν είναι το ίδιο και μ' 
αυτόν, είναι αδερφός κάποιου ή όχι; 

Είπε ότι είναι. 
— Κάποιου αδερφού λοιπόν ή κάποιας αδερφής; 

Συμφώνησε. 
— Προσπάθησε, είπε, να πεις και για τον Έρωτα: ο Έρω
τας είναι έρωτας για κάποιο πράγμα ή δεν είναι; 
— Ασφαλώς είναι. 
— Αυτό λοιπόν, είπε ο Σωκράτης, κράτα το στο μυαλό 
σου- απάντησε μου όμως και σ' αυτό, ο Έρωτας εκείνο για 
το οποίο είναι έρωτας, το επιθυμεί ή όχι; 
— Πάρα πολύ, είπε. 
— Και πότε συμβαίνει αυτό, έχοντας αυτό το οποίο επι
θυμεί και για το οποίο αισθάνεται έρωτα, έπειτα το επι
θυμεί και αισθάνεται τον έρωτα, ή όσο δεν το έχει ακόμα; 
— Όσο δεν το έχει, όπως είναι λογικό, είπε. 
— Σκέψου λοιπόν, είπε ο Σωκράτης, μήπως δεν συμβαίνει 
αυτό επειδή είναι απλώς λογικό, αλλά μήπως είναι αναπό
φευκτο το να επιθυμεί κανείς εκείνο που του λείπει, ή να 
μην το επιθυμεί όταν δεν του λείπει. 

Εγώ τουλάχιστον, Αγάθωνα, είμαι βέβαιος πως είναι 
αναπόφευκτο- εσένα πώς σου φαίνεται; 
— Κι εμένα το ίδιο, είπε. 
— Σωστά μιλάς. Άραγε λοιπόν θα ήθελε κανείς, όντας. 
ψηλός, να είναι ψηλός; 'Π δυνατός, όντας δυνατός; 
— Αυτό είναι αδύνατο σύμφωνα μ' αυτά που παραδεχτή
καμε. 
— Δε θα του έλειπαν λοιπόν αυτά τα πράγματα εφόσον θα 

. τα είχε. 
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— Έχεις δίκιο. 

— Γιατί αν, όντας δυνατός, ήθελε κάποιος να είναι δυνα
τός, είπε ο Σωκράτης, και όντας ταχύς, ταχύς, και όντας 
υγιής, υγιής—γιατί θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι 
συμβαίνουν κι αυτά και όλα τα παρόμοια, ότι δηλαδή αυτοί 
που είναι τέτοιοι και τα έχουν αυτά, επιθυμούν αυτά ακρι
βώς που έχουν για να μην εξαπατηθούμε λοιπόν, 

γ ι ' αυτό τα λέω αυτά- γιατί αυτοί, αν με παρακολουθείς 
Αγάθωνα, είναι αναπόφευκτο προς το παρόν να έχει ο 
καθένας αυτά που έχει, είτε το θέλουν είτε όχι" και αυτό 
ακριβώς ποιος θα το επιθυμούσε; Αλλά αν λέει κανείς ότι 
«εγώ που είμαι υγιής, θέλω και να είμαι υγιής, και όντας 
πλούσιος, θέλω να είμαι πλούσιος, και επιθυμώ αυτά ακρι
βώς που έχω», θα του λέγαμε ότι: «εσύ, άνθρωπε μου, 

έχοντας πλούτο και υγεία και δύναμη, θέλεις και στο 
μέλλον να τα έχεις αυτά, επειδή προς το παρόν, είτε το 
θέλεις είτε όχι, τα έχεις· πρόσεξε λοιπόν, όταν το λες αυτο, 
ότι επιθυμώ όσα έχω τώρα, αν εννοείς κάτι άλλο ή αυτό 
εδώ, ότι θέλω όσα έχω τώρα να τα έχω και στο μέλλον». 
Θα παραδεχόταν τίποτα διαφορετικό; 

Συμφώνησε σ' αυτό και ο Αγάθων. Και ο Σωκράτης 
είπε: 

— Δεν σημαίνει λοιπόν αυτό ότι αισθάνεται κανείς έρωτα 
για εκείνο το οποίο δεν το έχει ακόμα ούτε στη διάθεση του 
ούτε στην κατοχή του, δηλαδή το να τα διατηρήσει και να 
τα έχει αυτά και στο μέλλον; 

— Ασφαλώς, είπε. 

— Άρα και αυτός και οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί κάτι, 
επιθυμεί ό,τι δεν είναι στη διάθεση του και ό,τι δεν είναι 
παρόν, και εκείνο που δεν έχει ακόμα και εκείνο που δεν 
είναι ο ίδιος και εκείνο που του λείπει, κάτι τέτοια λοιπόν 
είναι τα πράγματα για τα οποία υπάρχει και επιθυμία και 
έρωτας. 

— Ασφαλώς, είπε. 

— Έλα λοιπόν, είπε ο Σωκράτης, να ανακεφαλαιώσουμε 
αυτά που είπαμε. Πρώτα λοιπόν υπάρχει ο Έρωτας για 
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μερικά πράγματα, κι έπειτα για εκείνα που τα στερείται 
κανείς, έτσι δεν είναι; 
— Ναι, είπε. 

— Σχετικά μ' αυτά θυμήσου για ποια πράγματα είπες 
στον λόγο σου ότι είναι ο Έρωτας. Κι αν θέλεις, θα σου 
τα θυμίσω εγώ: νομίζω λοιπόν πως κάπως έτσι το είπες, 
ότι τα πράγματα στους θεούς τακτοποιήθηκαν χάρη στον 
έρωτα για το ωραίο, γιατί για το άσχημο δεν θα υπήρχε 
έρωτας- δεν τα έλεγες κάπως έτσι; 

— Ναι, έτσι είπα, απάντησε ο Αγάθων. 
— Σωστά τα έλεγες φίλε μου, είπε ο Σωκράτης, και, αν 
πράγματι είναι έτσι, τότε ο Έρωτας δεν θα μπορούσε να 
είναι τίποτα άλλο παρά έρωτας του ωραίου, και όχι του 
άσχημου. 

Συμφώνησε μαζί του. 

— Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι κανείς για ό,τι του λείπει και 
δεν το έχει, γ ι ' αυτό αισθάνεται έρωτα; 
— Ναι, είπε. 

— Του λείπει άρα η ομορφιά του Έρωτα και δεν την έχει. 

— Αναγκαστικά εκεί καταλήγουμε, είπε. 
— Πώς λοιπόν; Εκείνο που του λείπει η ομορφιά και δεν 
έχει καθόλου ομορφιά, λες εσύ ότι είναι ωραίο; 
— Όχι βέβαια. 
— Εξακολουθείς όμως να υποστηρίζεις ότι ο Έρωτας είναι 
ωραίος, αν έτσι είναι τα πράγματα; 

Και ο Αγάθων είπε: 

— Κινδυνεύω, Σωκράτη, να παραδεχτώ ότι δεν ήξερα 
τίποτα απ' ό,τι έλεγα τότε. 

— Κι όμως καλά τα έλεγες, Αγάθωνα. Πες μου όμως και 
κάτι ακόμα: τα καλά δεν σου φαίνεται ότι είναι και ωραία; 
— Και βέβαια. 

— Άρα αν του Έρωτα του λείπουν τα ωραία, και τα καλά 
είναι ωραία, τότε θα του λείπουν και τα καλά. 
— Εγώ, είπε, Σωκράτη, δεν θα είχα τη δύναμη να σου 
αντιλέγω- ας είναι λοιπόν έτσι όπως τα λες εσύ. 
— Δεν μπορείς στην αλήθεια να αντιλέγεις, αγαπητέ μου 
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Αγάθωνα, είπε, γιατί στον Σωκράτη δεν είναι καθόλου 
δύσκολο. 

— Και εσένα θα σε αφήσω τώρα πια, και τα λόγια για τον 
Έρωτα που άκουσα κάποτε από μια γυναίκα από τη Μα
ντινεία, τη Διοτίμα—η οποία ήταν σοφή σ' αυτά και σε 
πολλά άλλα, και κάποτε πέτυχε για τους Αθηναίους που 
κινδύνευαν από λοιμό, βάζοντας τους να κάνουν θυσίες, την 
αναβολή της νόσου για δέκα χρόνια- και η οποία με δίδαξε 
κι εμένα τα ερωτικά—τα λόγια λοιπόν που έλεγε εκείνη θα 
προσπαθήσω να σας τα διηγηθώ με βάση εκείνα που συμ
φωνήσαμε ο Αγάθων κι εγώ, μόνος μου, όπως μπορέσω. 
Πρέπει λοιπόν, Αγάθων, όπως είπες κι εσύ, πρώτα να 
μιλήσω γι' αυτόν, 

για το ποιος είναι ο Έρωτας και ποια η φύση του, κι 
έπειτα για τα έργα του. Μου φαίνεται λοιπόν ότι είναι πιο 
εύκολο να σας τα εκθέσω έτσι όπως μου τα ανέπτυξε 
κάποτε η ξένη κάνοντας μου συνεχείς ερωτήσεις· γιατί κι 
εγώ τότε της έλεγα διάφορα, παρόμοια σχεδόν μ' αυτά που 
μου λέει τώρα ο Αγάθων, πως ο Έρωτας είναι μεγάλος 
θεός και πως συνυπάρχει με τα ωραία- κι εκείνη μου 
αποδείκνυε με τα ίδια επιχειρήματα, με τα οποία κι εγώ 
σ' αυτόν, ότι ούτε ωραίος είναι κατά τα λεγόμενα μου ούτε 
καλός. Κι εγώ της είπα: 

— Μα τι λες Διοτίμα; Ο Έρωτας είναι άσχημος και κακός; 
Κι εκείνη είπε: 

— Μην βλαστημάς. Ή μήπως νομίζεις πως ό,τι δεν είναι 
ωραίο είναι κατ' ανάγκη άσχημο; 
— Και βέβαια. 

— Ώστε και το μη σοφό είναι αμαθές; Ή μήπως δεν έχεις 
αντιληφθεί ότι ανάμεσα στη σοφία και την αμάθεια υπάρ
χει κάτι; 

— Τι είναι αυτό; 

— Το να έχει κανείς σωστή γνώμη, είπε, χωρίς να μπορεί 
να τη δικαιολογήσει, δεν ξέρεις ότι ούτε επιστήμη είναι 
(γιατί ένα πράγμα που δεν αποδεικνύεται με τη λογική 
πώς θα μπορούσε να είναι επιστήμη;) ούτε αμάθεια (για-
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τί το να πετυχαίνει κανείς το πραγματικό πώς θα μπορού
σε να είναι αμάθεια;). Είναι λοιπόν κάτι τέτοιο η σωστή 
γνώμη, ανάμεσα στη φρόνηση και την αμάθεια. 
— Έχεις δίκιο, είπα εγώ. 
— Μη νομίζεις λοιπόν πως ό,τι δεν είναι ωραίο είναι κατ' 
ανάγκη άσχημο, ούτε ό,τι μη καλό, είναι κακό. Έτσι λοι
πόν και ο Έρωτας, αφού ο ίδιος παραδέχεσαι ότι δεν είναι 
ούτε καλός ούτε ωραίος, μη νομίζεις ότι πρέπει να είναι 
άσχημος και κακός, αλλά κάτι, είπε, ανάμεσα σ' αυτα. 
— Κι όμως, είπα εγώ, είναι από όλους παραδεχτό οτι είναι 
μεγάλος θεός. 
— Όταν λες όλους, είπε, εννοείς αυτούς που δεν γνωρίζουν 
ή αυτούς που γνωρίζουν; 
— Όλους γενικά. 

Και αυτή γελώντας είπε: 
— Και πώς Σωκράτη, είπε, παραδέχονται όλοι αυτοί οτι 
είναι μεγάλος θεός, αφού λένε ότι δεν είναι καν θεός; 
— Ποιοι είναι αυτοί; ρώτησα τότε εγώ. 
— Ο ένας είσαι εσύ, είπε, και η άλλη εγώ. 

Κι εγώ συνέχισα: 
— Πώς το λες αυτό; ρώτησα. 

Κι εκείνη: 
— Είναι απλό, είπε. Πες μου λοιπόν: δεν πιστεύεις ότι 
όλοι οι θεοί είναι ευτυχισμένοι και ωραίοι; Θα τολμούσες 
να πεις ότι κάποιος από τους θεούς δεν είναι ωραίος και 
ευτυχισμένος; 
— Μα τον Δία, όχι βέβαια, είπα. 
— Και ευτυχισμένους δεν λες αυτούς που έχουν τα καλά 
και τα ωραία; 
— Ασφαλώς. 
— Αλλά δεν παραδέχτηκες ότι ο Έρωτας, από έλλειψη των 
καλών και των ωραίων, τα επιθυμεί αυτά ακριβώς επειδή 
του λείπουν; 
— Ναι, το παραδέχτηκα. 
— Πώς λοιπόν θα μπορούσε να είναι θεός, αφού στερείται 
των ωραίων και των καλών; 
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— Δεν θα μπορούσε να είναι, όπως φαίνεται. 
— Βλέπεις λοιπόν, είπε, ότι κι εσύ δεν θεωρείς τον Έρωτα 
θεό; 
— Τι θα μπορούσε όμως, είπα, να είναι ο Έρωτας; Θνητός; 
— Κάθε άλλο. 
— Τι όμως; 
— Όπως είπαμε πριν, είπε, μεταξύ θνητού και αθανάτου. 
— Δηλαδή τι, Διοτίμα; 
— Μεγάλος δαίμονας, Σωκράτη· γιατί όλα τα δαιμονικά 
όντα βρίσκονται μεταξύ θεού και θνητού. 
— Ποια, είπα εγώ, δύναμη έχει; 
— Να ερμηνεύει και να μεταφέρει στους θεούς τα ανθρώ
πινα και στους ανθρώπους τα θεϊκά, εκείνων τις προσευχές 
και τις θυσίες, αυτών τις προσταγές και τις ανταμοιβές, 
και όντας στη μέση και των δύο, συμπληρώνει το κενό, 
ώστε το σύμπαν να συνδέεται με τον εαυτό του. Μέσω 
αυτού προχωρεί και ολόκληρη η μαντική και η τέχνη 
των ιερέων η σχετική με τις θυσίες τις μυήσεις, τους 
μαγικούς ψαλμούς, και γενικά τη μαγεία και τη μαγγα
νεία. 

Γιατί ο θεός δεν αναμειγνύεται με τον άνθρωπο, αλλά 
μέσω αυτού γίνεται κάθε επικοινωνία και συνομιλία των 
θεών προς τους ανθρώπους, και όταν είναι ξύπνιοι και όταν 
κοιμούνται. Κι εκείνος που είναι σοφός σ' οτιδήποτε άλλο, 
ή σε επάγγελμα ή σε τέχνη, δεν είναι παρά ένας εργάτης. 
Αυτοί λοιπόν οι δαίμονες είναι πολλοί και κάθε είδους: ένας 
απ' αυτούς είναι κι ο Έρωτας. 

— Και ποιος είναι ο πατέρας του, είπα εγώ, και η μητέρα 
του; 
— Είναι μεγάλη ιστορία, είπε, για να σου τη διηγηθώ, 
αλλά θα σου την πω. Όταν λοιπόν γεννήθηκε η Αφροδίτη, 
έτρωγαν οι θεοί, και μαζί τους κι ο γιος της Μήτιδος, ο 
Πόρος. Αφού δείπνησαν, έφτασε η Πενία, για να ζητιανέ
ψει σ' αυτό το τόσο μεγάλο φαγοπότι, και στεκόταν στην 
πόρτα. Ο Πόρος λοιπόν, μεθυσμένος από το νέκταρ (γιατί 
το κρασί δεν υπήρχε ακόμα), μπήκε στον κήπο του Δία και 
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βαρύς από το πιοτό αποκοιμήθηκε. Η Πενία τότε, επειδή 
ακριβώς ήταν άπορη, σκέφτηκε να κάνει παιδί από τον 
Πορο. Ξάπλωσε λοιπόν κοντά του και γέννησε τον Έρωτα. 

Γι' αυτό και έγινε ακόλουθος και υπηρέτης της Αφρο
δίτης ο Έρωτας, επειδή γεννήθηκε στα γενέθλια της και 
επειδή συγχρόνως είναι και από τη φύση του εραστής του 
ωραίου, και είναι και η Αφροδίτη ωραία. Όντας λοιπόν 
γιος τους Πόρου και της Πενίας, ο Έρωτας βρίσκεται σ' 
αυτή την κατάσταση. Πρώτα πρώτα είναι πάντοτε πένης, 
και καθόλου απαλός και ωραίος, όπως νομίζουν οι πολλοί, 
αλλά σκληρός και βρόμικος και ξυπόλυτος και άστεγος. 

Ξαπλώνει πάντοτε κατάχαμα και χωρίς στρώμα, κοι
μάται στο ύπαιθρο έξω από τις πόρτες και στους δρόμους, 
έχοντας τη φύση της μητέρας του, και παντοτινή σύντροφο 
την ένδεια. Από τον πατέρα του πάλι, κυνηγάει τα ωραία 
και τα καλά, όντας ανδρείος και ριψοκίνδυνος και ορμητι
κός, δεινός κυνηγός, μηχανευόμενος συνεχώς κάτι, παθια
σμένος για γνώση και επινοητικός, φιλοσοφώντας ολόκλη
ρη τη ζωή του, δεινός γητευτής και μάγος και σοφιστής. 
Και ούτε αθάνατος είναι από τη φύση του, ούτε θνητός· 

αλλά την ίδια μέρα πότε ανθεί και ζει, πότε πεθαίνει, 
και αναβιώνει και πάλι όταν τα καταφέρει χάρη στη φύση 
του πατέρα του- κι εκείνο που αποκτάει, του φεύγει πά
ντοτε γρήγορα, ώστε ο Έρωτας δεν είναι ποτέ ούτε φτωχός 
ούτε πλούσιος. Βρίσκεται επίσης ανάμεσα στη σοφία και 
στην αμάθεια. Κι αυτό γιατί συμβαίνει το εξής: 

από τους θεούς κανείς δεν φιλοσοφεί ούτε επιθυμεί να 
γίνει σοφός (αφού είναι), κι αν είναι και κάνεις άλλος 
σοφός, δεν φιλοσοφεί" ούτε πάλι και οι αμαθείς φιλοσο
φούν και ούτε επιθυμούν να γίνουν σοφοί, γιατί αυτό ακρι
βώς είναι το κακό της αμάθειας, μη όντας κανείς ούτε 
ωραίος ούτε καλός ούτε σώφρων, να νομίζει ότι τα έχει 
όλα αυτά σε ικανοποιητικό βαθμό. Δεν επιθυμεί λοιπόν 
εκείνος που δεν πιστεύει ότι του λείπει κάτι εκείνο που 
δεν πιστεύει ότι του λείπει. 

— Ποιοι όμως, Διοτίμα, είπα εγώ, είναι οι φιλοσοφούντες, 
αν δεν είναι ούτε οι σοφοί ούτε οι αμαθείς; 
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— Είναι ολοφάνερο, είπε, αυτό πια και παιδί θα το κατα
λάβαινε, ότι είναι εκείνοι που βρίσκονται ανάμεσα σ' αυ
τούς τους δυο, κι ένας απ' αυτούς είναι και ο Έρωτας. 
Γιατί η σοφία είναι από τα ωραιότερα πράγματα κι ο 
Έρωτας είναι έρωτας για το ωραίο, ώστε κατ' ανάγκη ο 
Έρωτας είναι φιλόσοφος, και όντας φιλόσοφος, βρίσκεται 
ανάμεσα στη σοφία και την αμάθεια. Κι αυτό εξαιτίας της 
γέννησης του: γιατί είναι από πατέρα σοφό και πολυμήχα
νο, και από μητέρα όχι σοφή και αμήχανη. Αυτή λοιπόν 
είναι η φύση του Έρωτα, αγαπητέ μου Σωκράτη. Αλλά εσύ 
άλλο πράγμα νόμισες ότι είναι ο Έρωτας και δεν απορώ 
καθόλου που το έπαθες: 

νόμισες, όπως αντιλαμβάνομαι συμπεραίνοντας από όσα 
λες, ότι Έρωτας είναι το αντικείμενο του Έρωτα, και όχι 
το υποκείμενο: γ ι ' αυτό νομίζω ότι σου φαινόταν πανέμορ
φος ο Έρωτας. Γιατί πράγματι το αντικείμενο του Έρωτα 
είναι ωραίο και τρυφερό και τέλειο και αξιοθαύμαστο- το 
υποκείμενο όμως του Έρωτα έχει άλλη όψη, όπως σου την 
περιέγραψα. 

Κι εγώ τότε είπα: 

— Ας είναι, ξένη, καλά τα λες. Αφού είναι έτσι όμως ο 
Έρωτας, τι χρειάζεται στους ανθρώπους; 

— Αυτό ακριβώς, Σωκράτη, είπε, αμέσως μετά θα προ
σπαθήσω να σε διδάξω. Τέτοιος λοιπόν είναι ο Έρωτας και 
έτσι γεννήθηκε- έχει επίσης ως αντικείμενο τα ωραία, 
όπως κι εσύ είπες. Κι αν κάποιος μας ρωτούσε: τι είναι 
ο έρωτας για τα ωραία, Σωκράτη και Διοτίμα; Ή ακόμα 
σαφέστερα: αγαπάει ο ερωτευμένος με τα ωραία" τι αγα
πάει; 

Κι εγώ είπα: 

— Να γίνουν δικά του. 

— Αλλά ακόμα ζητάει, είπε, η απάντηση σου κι άλλη 
ερώτηση: τι θα κερδίσει εκείνος που θα αποκτήσει τα 
ωραία; 

Της είπα τότε ότι δεν μου ήταν καθόλου εύκολο να 
απαντήσω σ' αυτήν την ερώτηση. 
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— Αλλά, είπε, αν στη θέση του ωραίου έβαζε κανείς το 
καλό και σε ρωτούσε: έλα, Σωκράτη, πες μου, αγαπάει 
εκείνος που είναι ερωτευμένος με τα καλά" τι αγαπάει; 
— Να γίνουν δικά του, είπα εγώ. 
— Και τι θα κερδίσει εκείνος που θα αποκτήσει τα καλά; 
— Σ' αυτό μου είναι ευκολότερο, είπα εγώ, να απαντήσω, 
θα γίνει ευτυχισμένος. 
— Με την απόκτηση λοιπόν των αγαθών οι ευτυχισμένοι 
είναι ευτυχισμένοι, είπε, και δεν χρειάζεται ακόμα να ρω
τήσουμε: «γιατί θέλει να είναι ευτυχισμένος όποιος το 
θέλει;», εφόσον η απάντηση αυτή φαίνεται να είναι και η 
τελειωτική. 

— Σωστά τα λες, είπα εγώ. 
— Αυτή λοιπόν η επιθυμίακι αυτός ο έρωτας νομίζεις ότι 
είναι κοινά σ' όλους τους ανθρώπους, και ότι όλοι θέλουν τα 
καλά να είναι πάντοτε δικά τους, ή έχεις διαφορετική 
γνώμη; 
— Έτσι νομίζω, είπα εγώ, ότι είναι κοινά σ' όλους. 
— Γιατί λοιπόν, Σωκράτη, είπε, δεν λέμε ότι όλοι είναι 
ερωτευμένοι, 

αφού όλοι αισθάνονται παντοτινό έρωτα γι ' αυτα τα 
πράγματα, αλλά λέμε ότι μερικοί μόνο είναι ερωτευμένοι 
και οι άλλοι δεν είναι; 
— Απορώ κι εγώ, απάντησα. 
— Να μην απορείς, είπε. Γιατί, προφανώς έχουμε ξεχω
ρίσει κάποιο είδος του έρωτα και αυτό, δίνοντας του το 
όνομα του συνόλου, το ονομάζουμε έρωτα, ενώ για τα άλλα 
χρησιμοποιούμε άλλα ονόματα. 

— Καμιά παρόμοια περίπτωση; ρώτησα εγώ. 
— Να κάτι παρόμοιο. Ξέρεις ότι η ποίηση είναι κάτι πολύ 
ευρύ. Γιατί η ποίηση είναι πάντα η αιτία που το καθετί 
περνάει από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, ώστε και σ' όλες 
τις τέχνες, οι εργασίες είναι ποιήσεις, και οι δημιουργοί 
τους όλοι ποιητές. 

— Σωστά τα λες. 
— Αλλά όμως, είπε αυτή, ξέρεις ότι δεν ονομάζονται 
ποιητές, αλλά έχουν άλλα ονόματα και οτι απο ολόκληρη 
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την ποίηση ένα ορισμένο κομμάτι, το σχετικό με τη μου
σική και τη μετρική, έχει πάρει το όνομα του συνόλου-

γιατί μόνο αυτό ονομάζεται ποίηση και εκείνοι που έχουν 
αυτό το κομμάτι της ποίησης, ποιητές. 

— Σωστά, είπα, τα λες. 

— Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τον έρωτα. Γενικά κάθε 
επιθυμία των καλών πραγμάτων και της ευτυχίας είναι ο 
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς κ α ι α π α τ η λ ό ς έ ρ ω τ α ς κ ά θ ε 
α ν θ ρ ώ π ο υ . Αλλά εκείνους που στρέφονται με πολλούς 
τρόπους προς αυτόν, ή με επιχειρήσεις ή με την αγάπη της 
γυμναστικής ή της επιστήμης, ούτε ερωτευμένους τους 
λέμε ούτε εραστές. Αντίθετα εκείνοι που ακολούθησαν 
ένα είδος και ασχολήθηκαν μ' αυτό έχουν το όνομα του 
συνόλου, έρωτα, ερωτευμένοι, εραστές. 

— Μπορεί και να έχεις δίκιο, είπα εγώ. 

— Και λένε, είπε, ότι αυτοί που αισθάνονται έρωτα είναι 
εκείνοι που αναζητούν το άλλο μισό τους. 

Εγώ όμως λέω ότι ο έρωτας δεν είναι ούτε για το μισό 
ούτε για το ολόκληρο, αν δεν τυχαίνει, φίλε μου, να είναι 
αυτό καλό. Αφού και τα πόδια τους και τα χέρια τους 
αποφασίζουν να τα κόψουν οι άνθρωποι, αν τους φαίνονται 
ότι είναι βλαβερά. Γιατί δεν νομίζω ότι όλοι αποδέχονται 
πλήρως τα δικά τους, εκτός αν κανείς το καλό το θεωρεί 
δικό του και το κακό ξένο- γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο 
που να ερωτεύονται οι άνθρωποι εκτός από το καλό. Ή 
μήπως σου φαίνεται ότι δεν είναι έτσι; 

— Όχι, μα τον Δία, κι εμένα έτσι μου φαίνεται. 

— Μπορούμε λοιπόν, είπε εκείνη, να λέμε έτσι απλά ότι οι 
άνθρωποι αισθάνονται έρωτα για το καλό; 

— Ναι, απάντησε. 

— Μήπως όμως, είπε, πρέπει να προσθέσουμε ότι αισθά
νονται έρωτα και για την απόκτηση του καλού; 

— Να το προσθέσουμε. 

— Μήπως όμως, είπε, όχι μόνο για την απόκτηση αλλά 
και για την παντοτινή κτήση; 

— Κι αυτό να το προσθέσουμε. 
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— Είναι λοιπόν με λίγα λόγια ο έρωτας, είπε, η παντοτινή 
κατοχή του καλού. 
— Πολύ σωστά, είπα εγώ, τα λες. 
— Αφού λοιπόν ο έρωτας είναι πάντοτε αυτό, είπε εκείνη, 
με ποιον τρόπο όταν το επιδιώκει κάνεις και με ποια 
πράξη, ο ζήλος και η επιμονή του θα μπορούσε να ονομα
στεί έρωτας; Ποια να είναι αυτή η δραστηριότητα; Μπο
ρείς να μου απαντήσεις; 

— Μα τότε Διοτίμα, είπα εγώ, δεν θα σε θαύμαζα για τη 
σοφία σου και δεν θα σύχναζα κοντά σου για να μάθω αυτα 
τα πράγματα. 
— Αλλά εγώ θα σου απαντήσω, είπε. Αυτό το πράγμα 
είναι η γέννηση μέσα στο ωραίο, είτε αφορά το σωμα ειτε 
την ψυχή. 
— Χρειάζονται μαντικές ικανότητες, είπα, αυτά που λες 
και δεν καταλαβαίνω. 
— Τότε εγώ, είπε εκείνη, θα μιλήσω σαφέστερα. Κυοφο
ρούν λοιπόν Σωκράτη, είπε, όλοι οι άνθρωποι και στο 
σώμα και στην ψυχή, και όταν φτάσουν σε κάποια ηλι
κία, επιθυμεί η φύση μας να γεννήσει. Να γεννήσει ομως 
μέσα στο άσχημο δεν μπορεί, μόνο μέσα στο ωραίο. Γιατί 
η συνουσία του άντρα και της γυναίκας είναι τοκετός. Και 
είναι αυτό θεϊκό πράγμα, και είναι το αθάνατο στοιχείο που 
ενυπάρχει στο ζωντανό ον που είναι θνητό, η κύηση και η 
γέννηση. Αλλά αυτά είναι αδύνατο να γίνουν σε ανάρμοστο 
περιβάλλον, 

και είναι ανάρμοστο το άσχημο σε καθετί θεϊκό, ενώ το 
ωραίο αρμόζει σ' αυτό. Σαν Μοίρα λοιπόν και Ειλείθυια 
παρευρίσκεται η Καλλονή στη γέννηση. Για τον λόγο αυτό 
όταν πλησιάζει σε κάτι όμορφο εκείνο που κυοφορεί, γίνε
ται ευνοϊκό και από τη χαρά του διαχέεται, και επέρχεται ο 
τοκετός και γεννάει- όταν σε κάτι άσχημο, σκυθρωπό και 
στεναχωρημένο, ζαρώνει και αποστρέφει το πρόσωπο του, 
και απομακρύνεται και δεν γεννάει, αλλά κρατώντας μεσα 
του το κύημα υποφέρει. Απ' αυτό προέρχεται η μεγάλη 
λαχτάρα εκείνου που κυοφορεί και είναι παραφουσκωμένος 
για το ωραίο, γιατί απαλλάσσει από πολλούς πόνους εκεί-
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νον που το έχει. Ο έρωτας λοιπόν Σωκράτη, είπε, δεν είναι 
έρωτας για το ωραίο, όπως εσύ νομίζεις. 
— Αλλά για ποιο πράγμα; 
— Για τη γέννηση και τον τοκετό μέσα στο ωραίο. 
— Ας είναι, απάντησα εγώ. 
— Πολύ καλά λοιπόν, είπε. Γιατί λοιπόν για τη γέννηση; 
Γιατί είναι κάτι αιώνιο και αθάνατο για τον θνητό η γέν
νηση. 

Και είναι αναγκαίο όπως βγαίνει απ' αυτά που συμφω
νήσαμε, ότι και ο πόθος της αθανασίας πρέπει να συνυπάρ
χει με τον πόθο του καλού, αν έρωτας είναι η επιθυμία να 
έχεις το καλό παντοτινά δικό σου. Κατ' ανάγκη λοιπόν, 
σύμφωνα με όσα είπαμε, και η αθανασία αποτελεί αντικεί
μενο του έρωτα. Τέτοια λοιπόν πάντα μου δίδασκε, όποτε 
γινόταν λόγος για τον έρωτα, και κάποτε ρώτησε: 
— Ποια νομίζεις, Σωκράτη, ότι είναι η αιτία αυτού του 
έρωτα και της επιθυμίας; Ή μήπως δεν έχεις προσέξει την 
παράξενη συμπεριφορά όλων των ζώων όταν επιθυμούν να 
γεννήσουν, και τα χερσαία και τα πτηνά, πως αρρωσταί
νουν όλα και έχουν ερωτική διάθεση 

πρώτα για να ενωθούν μεταξύ τους και έπειτα για την 
ανατροφή του γόνου τους. Και είναι έτοιμα για χάρη τους 
και να πολεμήσουν τα ασθενέστερα τα ισχυρότερα και να 
πεθάνουν γι ' αυτά, είτε υποφέροντας τα ίδια από την πείνα 
για να τα ταΐσουν, είτε κάνοντας οτιδήποτε άλλο. Και όσον 
αφορά τους ανθρώπους, είπε, θα μπορούσε κανείς να νομί
σει ότι το κάνουν ύστερα από σκέψη. Αλλά τα ζώα ποια 
είναι η αιτία να έχουν τέτοια ερωτική διάθεση; Μπορείς να 
μου πεις; 

Κι εγώ τότε θα έλεγα ότι δεν ήξερα. Κι εκείνη είπε: 
— Εχεις λοιπόν την εντύπωση ότι θα γίνεις ποτέ δεινός 
στα ερωτικά, αν δεν τα καταλαβαίνεις αυτά; 
— Αλλά γι ' αυτό ακριβώς, Διοτίμα, όπως και πριν από 
λίγο είπα, έχω έρθει σε σένα, γνωρίζοντας ότι χρειάζομαι 
δασκάλους. Αλλά λέγε μου την αιτία αυτών εδώ και όλων 
των άλλων των σχετικών με τα ερωτικά. 
— Αν λοιπόν, είπε, πιστεύεις ότι ο έρωτας από τη φύση 
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του έχει ως αντικείμενο εκείνο που πολλές φορές συμφω
νήσαμε ότι έχει, μην απορείς. 

Γιατί και εδώ, για τον ίδιο λόγο, η θνητή φύση επιδιώ
κει, κατά το δυνατό, να είναι αιώνια και αθάνατη. Και 
μπορεί να το πετύχει αυτό μόνο με τη γέννηση, γιατί 
πάντοτε αφήνει ένα νέο στη θέση του παλιού. Άλλωστε 
κάθε ένα από τα ζώα ενόσω ζει θεωρείται ότι είναι το 
ίδιο, όπως από μικρό παιδί μέχρι να γίνει γέρος λέμε ότι 
είναι ο ίδιος ο άνθρωπος—ενώ αυτός δεν έχει ποτέ τα ίδια 
πράγματα επάνω του, και ωστόσο θεωρείται ο ίδιος- αλλά 
συνεχώς ανανεώνεται, χάνοντας μερικά, και ως προς τις 
τρίχες και τη σάρκα και τα οστά και το αίμα και ολόκληρο 
το σώμα. 

Και όχι μόνο στο σώμα του αλλά και στην ψυχή του, οι 
τρόποι, οι συνήθειες, οι αντιλήψεις, οι επιθυμίες, οι απο
λαύσεις, οι λύπες, οι φόβοι, το καθένα απ' αυτά ποτέ δεν 
είναι το ίδιο στον καθένα μας. Άλλα γεννιούνται, άλλα 
χάνονται. Πολύ πιο περίεργο απ' αυτό είναι ότι και οι 
γνώσεις όχι μόνο άλλοτε γεννιούνται κι άλλοτε χάνονται 
σε μας, 

και ποτέ δεν είμαστε οι ίδιοι ως προς τις γνώσεις, αλλά 
ότι και η καθεμιά από τις γνώσεις το παθαίνει αυτό το ίδιο. 
Γιατί εκείνο που ονομάζεται μελέτη γίνεται με την προϋ
πόθεση ότι φεύγει η γνώση: γιατί η λήθη είναι η φυγή της 
γνώσης και η μελέτη πάλι, βάζοντας καινούρια μνήμη στη 
θέση της παλιάς, σώζει τη γνώση, ώστε να φαίνεται ότι 
είναι η ίδια. Μ' αυτόν λοιπόν τον τρόπο κάθε θνητό ον 
διασώζεται, όχι όντας σε όλα γενικά το ίδιο για πάντα 
όπως το θείο, 

αλλά με το να αφήνει καθετί που παλιώνει και φεύγει 
ένα νέο στη θέση του, όμοιο μ' αυτό το ίδιο. Με αυτό το 
τέχνασμα, Σωκράτη, είπε, το θνητό μετέχει της αθανα
σίας, και ως προς το σώμα και ως προς όλα τα άλλα-

εκείνο είναι αθάνατο με άλλο τρόπο. Μην απορείς λοιπόν 
που το κάθε θνητό ον από τη φύση του δίνει μεγάλη αξία σε 
κάθε γέννημα του. Γιατί για χάρη της αθανασίας ενυπάρ
χει στον καθένα αυτός ο ζήλος και ο έρωτας. 

125 



ΠΛΑΤΩΝ 

126 



ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 

Και, εγώ, ακούγοντας τα λόγια της, θαύμασα και είπα: 
— Καλά λοιπόν, είπα εγώ, σοφότατη Διοτίμα, πράγματι 
έτσι συμβαίνει μ' αυτά; 

Κι εκείνη απάντησε όπως οι τέλειοι σοφιστές: 
— Να είσαι βέβαιος, Σωκράτη. Άλλωστε και των ανθρώ
πων αν θελήσεις να κοιτάξεις τη φιλοδοξία, θα απορήσεις 
με τον παραλογισμό της, αν δεν έχεις καταλάβει αυτά που 
σου είπα εγώ, γιατί τότε θα σκεφτόσουν τη φοβερή ερω
τική διάθεση που έχουν να γίνουν ονομαστοί και δόξα 
στους α ι ώ ν ε ς α θ ά ν α τ η να θ ε μ ε λ ι ώ σ ο υ ν , και για 
τον σκοπό αυτόν είναι έτοιμοι, περισσότερο απ' ό,τι για 
χάρη των παιδιών τους, να διακινδυνεύσουν κάθε είδους 
κινδύνους, 

και χρήματα να ξοδέψουν και σε οποιουσδήποτε κόπους 
να υποβληθούν, ακόμα και να πεθάνουν γι' αυτόν. Ή μή
πως νομίζεις ότι η Άλκηστη θα πέθαινε αντί για τον Άδ-
μητο, ή ότι ο Αχιλλέας θα ακολουθούσε στον θάνατο τον 
Πάτροκλο, ή ότι θα πέθαινε ο δικός σας ο Κόδρος για να 
εξασφαλίσει τη βασιλεία των παιδιών του, αν δεν πίστευαν 
ότι θα υπάρχει η αθάνατη μνήμη της αρετής τους, την 
οποία διατηρούμε εμείς σήμερα; Κάθε άλλο, είπε. Αλλά 
νομίζω ότι οι πάντες κάνουν τα πάντα για την αθάνατη 
ανάμνηση την αρετής τους και για την ένδοξη φήμη τους, 
και μάλιστα οσο καλύτεροι είναι, τόσο περισσότερο- γιατί 
αισθάνονται έρωτα για την αθανασία. 

Εκείνοι λοιπόν, είπε, που εγκυμονούν στα σώματα 
στρέφονται περισσότερο προς τις γυναίκες, κι αυτή είναι 
η ερωτική τους συμπεριφορά, εξασφαλίζοντας για πάντα, 
όπως νομίζουν, με την παιδογονία την αθανασία και την 
υστεροφημία και την ευδαιμονία. Εκείνοι πάλι που εγκυ
μονούν στην ψυχή 
— γιατί υπάρχουν, ειπε, κι εκείνοι που εγκυμονούν στις 
ψυχές περισσότερο παρά στα σώματα, αυτά που ταιριάζουν 
στην ψυχή να κυοφορήσει και να γεννήσει. Τι ταιριάζει 
λοιπόν; Η φρόνηση και οι άλλες αρετές. Αυτών ακριβώς 
γεννήτορες είναι όλοι οι δημιουργοί και από τους τεχνίτες 
όσοι θεωρούνται ότι είναι δημιουργικοί. Αλλά το πιο με-
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γάλο και το πιο ωραίο είδος φρόνησης είναι εκείνη που 
ασχολείται με τη διευθέτηση των πραγμάτων στις πόλεις 
και στους οικισμούς, της οποίας το όνομα είναι σωφροσύνη 
και δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν όταν τα κυοφορεί κανείς από 
νέος στην ψυχή του, και έχει θεϊκή φύση, 

όταν έρθει η κατάλληλη ηλικία επιθυμεί να γεννήσει και 
να αναπαραγάγει. Αναζητεί τότε, νομίζω, και αυτός περι
φερόμενος το ωραίο, για να γεννήσει μέσα του. Γιατί μέσα 
στο άσχημο δεν θα γεννήσει ποτέ. Από τα σώματα λοιπόν 
προτιμάει τα ωραία μάλλον παρά τα άσχημα, εφόσον κυο
φορεί, και αν συναντήσει μέσα τους ψυχή ωραία και ευγε
νική και καλοφτιαγμένη, αισθάνεται υπερβολικό ενθουσια
σμό και για τα δύο. Και προς αυτόν τον άνθρωπο αμέσως 
είναι εύγλωττος σε λόγια για την αρετή και για το πώς 
πρέπει να είναι ο ανώτερος άνθρωπος και με ποια πράγ
ματα να ασχολείται, 

και επιχειρεί να τον εκπαιδεύσει. Γιατί νομίζω ότι ερ
χόμενος σε επαφή με το ωραίο και με την επικοινωνία μαζί 
του, εκείνα που από παλιά κυοφορούσε τα γεννάει και τους 
δίνει υπόσταση, είτε όταν είναι εκείνος παρών είτε κατά 
την απουσία του με την ανάμνηση του, και αυτό που γεν
νήθηκε το ανατρέφει από κοινού μ' εκείνον. Έτσι έχουν 
αυτού του είδους οι άνθρωποι μεταξύ τους μεγαλύτερο 
δεσμό απ' ό,τι αν είχαν φυσικά παιδιά και σταθερότερη 
φιλία, αφού τα κοινά τους παιδιά είναι ωραιότερα και πιο 
αθάνατα. Και ο καθένας θα προτιμούσε να αποκτήσει τέ
τοια παιδιά μάλλον παρά ανθρώπινα, 

βλέποντας και τον Όμηρο και τον Ησίοδο και τους 
άλλους καλούς ποιητές και ζηλεύοντας τους για τους σπου
δαίους απογόνους που αφήνουν, οι οποίοι τους παρέχουν 
αθάνατη φήμη και δόξα, όντας και αυτοί οι ίδιοι τέτοιοι. Ή 
αν θέλεις, είπε, για τα παιδιά που άφησε ο Λυκούργος στη 
Λακεδαίμονα, σωτήρες της Λακεδαίμονος και γενικά της 
Ελλάδας. Και ο Σόλων σε σας, είναι άξιος πολλών τιμών 
για τη γέννηση των νόμων και άλλοι άντρες σε πολλά άλλα 
μέρη, 

και στους Έλληνες και στους βαρβάρους, που παρουσία-
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σαν πολλά και σπουδαία έργα, και γέννησαν κάθε είδους 
αρετή. Γι' αυτούς έχουν γίνει και πολλά ιερά εξαιτίας 
αυτών των παιδιών τους, ενώ για κανέναν δεν έχει γίνει 
ακόμα εξαιτίας των ανθρώπινων παιδιών του. Σ' αυτά 
λοιπόν τα ερωτικά, Σωκράτη, θα μπορούσες ίσως κι εσύ 
να μυηθείς. 

Όσο για την τέλεια μύηση και την αποκάλυψη, στις 
οποίες οδηγούν αυτές οι διδασκαλίες, εφόσον κάποιος ακο
λουθεί τον σωστό δρόμο, δεν ξέρω αν θα ήσουν ικανός γι' 
αυτές. Θα σου πω όμως εγώ, είπε, και δεν θα υστερήσω 
καθόλου σε προθυμία. Εσύ προσπάθησε να με παρακολου
θήσεις, αν μπορείς. Πρέπει λοιπόν, είπε, αυτός που βαδίζει 
σωστά προς αυτό το πράγμα να αρχίζει από τότε που είναι 
νέος να πλησιάζει τα ωραία σώματα, και πρώτα, εφόσον 
τον καθοδηγεί σωστά ο καθοδηγητής, να ερωτεύεται ένα 
σώμα και να γεννάει εκεί ωραίους λόγους, κι έπειτα να 
κατανοήσει ότι η ομορφιά που βρίσκεται σε οποιοδήποτε 
σώμα είναι αδερφή της ομορφιάς του άλλου σώματος, 

και αν πρέπει κανείς να επιζητεί την ομορφιά της μορ
φής, θα ήταν μεγάλη ανοησία να μην θεωρεί ότι είναι ένα 
και το αυτό πράγμα η ομορφιά που υπάρχει σ' όλα τα 
σώματα. Όταν το αντιληφθεί αυτό, θα γίνει εραστής όλων 
των ωραίων σωμάτων, και θα χαλαρώσει τη σφοδρή προ
σήλωση του στο ένα, θεωρώντας την ανάξια του και μικρής 
σημασίας. Μετά απ' αυτά, θα θεωρεί πολυτιμότερη την 
ομορφιά της ψυχής από του σώματος, έτσι ώστε αν κά
ποιος είναι ως προς την ψυχή του αξιόλογος, ακόμα κι αν 
έχει πολύ μέτρια ομορφιά, 

θα του είναι αρκετό αυτό για να τον ερωτευτεί και να 
τον φροντίζει, και να γεννάει και να αναζητεί τέτοια λόγια, 
που να κάνουν καλύτερους τους νέους. Έτσι θα αναγκαστεί 
να δει και την ομορφιά που υπάρχει στις ασχολίες και στις 
συνήθειες, και θα αντιληφθεί ότι όλα αυτά είναι συγγενικά 
μεταξύ τους, ώστε θα θεωρήσει την ομορφιά του σώματος 
κάτι χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Μετά από τις ασχολίες θα 
οδηγηθεί στις γνώσεις, για να δει πάλι και την ομορφιά 
των γνώσεων, και βλέποντας ήδη τη μεγάλη έκταση του 
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ωραίου, παύει πια, 

σαν δούλος, να αγαπάει την ομορφιά ενός νεαρού ή 
κάποιου ανθρώπου ή μιας ασχολίας και μέσα σ' αυτή τη 
δουλεία να είναι μηδαμινός και μικρολόγος· αλλά στραμ
μένος προς το μεγάλο πέλαγος του ωραίου και κοιτάζοντας 
το, πολλούς και ωραίους, και μεγαλοπρεπείς θα γεννήσει 
λόγους και σκέψεις μέσα στην ανεξάντλητη αγάπη του για 
τη γνώση, έως ότου, αφού δυναμώσει και ωριμάσει εκεί, 
διακρίνει τη μία και μόνη γνώση, που είναι η γνώση του 
ωραίου, για την οποία θα σου μιλήσω. 

Προσπάθησε όμως, είπε, να προσέχεις όσο μπορείς 
περισσότερο. Όποιος λοιπόν μέχρι εδώ ως προς τα ερωτι
κά διαπαιδαγωγηθεί, βλέποντας σωστά το ένα μετά το 
άλλο τα ωραία, έχοντας ήδη φτάσει προς το τέλος των 
ερωτικών, ξαφνικά θα αντικρίσει μια θαυμάσια ως προς 
τη ι^ύση της ομορφιά, εκείνο ακριβώς, Σωκράτη, για το 
οποίο υπήρξαν όλοι οι προηγούμενοι κόποι: 

πρώτα απ' όλα είναι αιώνιο και ούτε γεννιέται ούτε 
χάνεται, ούτε αυξάνεται ούτε ελαττώνεται, κι έπειτα δεν 
είναι από τη μία άποψη ωραίο, από την άλλη άσχημο, ούτε 
άλλοτε ωραίο, άλλοτε όχι, ούτε ωραίο σε σχέση με αυτό, 
άσχημο σε σχέση με εκείνο, ούτε εδώ ωραίο, εκεί άσχημο, 
σα να ηταν για μερικούς ωραίο, για μερικούς άσχημο. 
Ούτε παλι θα του φανερωθεί το ωραίο σαν πρόσωπο ή 
χέρια ή κανένα άλλο σωματικό χαρακτηριστικό, ούτε σαν 
λόγος ή σαν γνώση, ούτε σα να υπάρχει σε κάτι άλλο, όπως 
σε μία ζωντανή ύπαρξη είτε στη γη είτε στον ουρανό είτε 
κάπου αλλού, 

αλλά σαν κάτι που υπάρχει μόνο του με τον εαυτό του, 
με ενιαία μορφή, αιώνιο, και όλα τα άλλα ωραία μετέχουν 
εκείνου κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όταν γεννιούνται τα 
άλλα και χάνονται, εκείνο ούτε να αυξάνεται ούτε να ελατ
τώνεται καθόλου, ούτε να παθαίνει τίποτα. Όταν λοιπόν 
κάποιος, χάρη στην ορθή αντίληψη του για τον έρωτα των 
νεαρών, αφήνοντας αυτά εδώ και ανερχόμενος αρχίζει να 
βλέπει εκείνο το ωραίο, τότε σχεδόν αγγίζει το τέλος. 
Γιατί αυτή είναι η ορθή οδός προς τα ερωτικά, είτε βαδί-
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ζεις μόνος σου είτε οδηγείσαι από άλλον, 
το να αρχίζεις από αυτά εδώ τα ωραία αποβλέποντας σ' 

εκείνο το ωραίο και να ανέρχεσαι διαρκώς, σα να χρησι
μοποιείς σκαλοπάτια, από το ένα στα δύο και από τα δύο 
σε όλα τα ωραία σώματα, και από τα ωραία σώματα στις 
ωραίες ασχολίες, από τις ασχολίες στην απόκτηση ωραίων 
γνώσεων, έως ότου από τις γνώσεις φτάσεις σ' εκείνην τη 
γνώση, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από τη γνώση αυτής 
της ίδιας της ομορφιάς, και γνωρίσεις τελειώνοντας αυτό 
που είναι η ίδια η ομορφιά. 

Σ' αυτό το σημείο της ζωής, αγαπητέ Σωκράτη, είπε η 
ξένη από τη Μαντινεία, περισσότερο από κάθε άλλο, αξίζει 
να ζει ο άνθρωπος: όταν βλέπει την ίδια την ομορφιά. Αυτό 
που μπορεί να δεις κάποτε, θα σου φανεί ότι δεν συγκρί
νεται ούτε με χρυσάφι ούτε με φορέματα ούτε με ωραία 
παιδιά και νεαρούς, που βλέποντας τους τώρα μένεις κα
τάπληκτος και είσαι έτοιμος, κι εσύ και άλλοι πολλοί, για 
να βλέπετε τους αγαπημένους σας και να βρίσκεστε πάντα 
μαζί τους, αν ήταν δυνατόν, ούτε να τρώτε ούτε να πίνετε, 
αλλά να τους βλέπετε μόνο και να βρίσκεστε μαζί τους. Τι 
θα φανταζόμαστε λοιπόν, είπε, αν γινόταν κάποιος να δει 
αυτήν την ίδια την ομορφιά, άδολη, καθαρή, αμιγή, 

όχι όμως ανακατεμένη με σάρκες ανθρώπινες και χρώ
ματα και πολλή άλλη θνητή φλυαρία, αλλά αν μπορούσε να 
αντικρίσει την ίδια τη θεϊκή ομορφιά στη μοναδικότητα 
της μορφής της; Φαντάζεσαι λοιπόν, είπε, ότι θα ήταν 
ανάξια η ζωή ενός ανθρώπου που κοιτάζει προς τα εκεί 
και βλέπει εκείνο με τον σωστό τρόπο και βρίσκεται μαζί 
του; 

Ή μήπως δεν καταλαβαίνεις, είπε, ότι μόνο εκεί θα έχει 
την ευκαιρία, βλέποντας την ομορφιά με ό,τι είναι ορατή, 
να γεννήσει όχι είδωλα αρετής, αφού δεν έρχεται σε επαφή 
μ' ένα είδωλο, αλλά την αληθινή, αφού έρχεται σε επαφή 
με την αλήθεια; Και αφού γεννήσει την αληθινή αρετή και 
την αναθρέψει, θα έχει τη δυνατότητα να γίνει αγαπητός 
στο "θείο- και, αν κάποιος από τους ανθρώπους μπορεί να 
είναι αθάνατος, δεν θα είναι εκείνος; 
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Αυτά λοιπόν, Φαίδρε, κι εσείς οι άλλοι, μου είπε η 
Διοτίμα, και με έπεισε κι εμένα. Έχοντας πειστεί, προ
σπαθώ να πείσω και τους άλλους ότι για την απόκτηση 
αυτού του αγαθού δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος 
βοηθός για την ανθρώπινη φύση από τον Έρωτα. Γι ' αυτό 
λοιπόν υποστηρίζω εγώ ότι πρέπει κάθε άντρας να τιμάει 
τον Έρωτα, και εγώ ο ίδιος τιμώ τα ερωτικά και τα ασκω 
με πολύ ζήλο και προτρέπω και τους άλλους να κάνουν το 
ίδιο, και εγκωμιάζω τη δύναμη και την ανδρεία του έρωτα, 
και τώρα και πάντοτε, όσο μπορώ. 

Αυτόν λοιπόν τον λόγο, Φαίδρε, αν θέλεις, θεώρησε τον 
ως εγκώμιο του Έρωτα, αλλιώς ό,τι και όπως σου αρέσει 
να τον ονομάσεις, ονόμασε τον. Αφού τα είπε αυτά ο Σω
κράτης, οι άλλοι τον επαινούσαν και ο Αριστοφάνης προ
σπαθούσε να πει κάτι επειδή είχε αναφερθεί σ' αυτόν ο 
Σωκράτης στον λόγο του. Και ξαφνικά άρχισαν να χτυ
πούν την εξώπορτα κάνοντας πολλή φασαρία, σα να ήταν 
μια παρέα που ερχόταν από γλέντι, και ακούστηκε φωνή 
αυλητρίδας. Ο Αγάθων τότε είπε: 
— Παιδιά, δεν πάτε να δείτε; 

Και αν είναι κάποιος από τους δικούς μας, τον καλείτε. 
Αλλιώς τους λέτε ότι δεν πίνουμε πια, αλλά αναπαυόμα
στε. 

Και δεν άργησε να ακουστεί και η φωνή του Αλκιβιάδη 
στην αυλή, που ήταν φοβερά μεθυσμένος και φώναζε δυ
νατά. Ρωτούσε πού είναι ο Αγάθων και πρόσταζε να τον 
πάνε σ' αυτόν. Τον πήγαν λοιπόν σ' εκείνους και αυτόν και 
την αυλητρίδα που τον υποβάσταζε και μερικούς άλλους 
από την ακολουθία του. Κι αυτός στάθηκε στην πόρτα, 
στεφανωμένος με ένα πυκνό στεφάνι από κισσό και μενε
ξέδες, 

και έχοντας στολισμένο το κεφάλι του με πάρα πολλές 
κορδέλες, είπε: 

— Γεια σας, άντρες. Θα δεχτείτε για συμπότη σας έναν 
άντρα φοβερά μεθυσμένο; Ή να φύγουμε, αφού στεφανώ
σουμε μόνο τον Αγάθωνα, που γι' αυτό άλλωστε ήρθαμε; 
Γιατί εγώ εχθές, είπε, δεν μπόρεσα να έρθω. Έρχομαι 
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όμως τώρα, έχοντας κορδέλες στο κεφάλι μου, για να τις 
βγάλω από το δικό μου κεφάλι και να τις δέσω στο κεφάλι 
του πιο σοφού και του πιο ωραίου, για να μιλήσω έτσι. 
Μήπως θα γελάσετε μαζί μου επειδή είμαι μεθυσμένος; 
Εγώ όμως, ακόμα κι αν εσείς γελάτε, ξέρω καλά ότι 
λέω την αλήθεια. 

Αλλά πέστε μου από εκεί καθαρά: να μπω ή όχι; Θα 
πιείτε μαζί μου ή όχι; 

Τότε λοιπόν όλοι μαζί έκαναν φασαρία και τον παρακι
νούσαν να μπει και να ξαπλώσει, και ο Αγάθων τον κα
λούσε. Κι αυτός προχώρησε οδηγημένος από τους ανθρώ
πους του, βγάζοντας ταυτόχρονα και τις κορδέλες για να 
τις δέσει στο κεφάλι του Αγάθωνα- του είχαν πέσει όμως 
μπροστά στα μάτια και δεν είδε τον Σωκράτη, αλλά κάθισε 
κοντά στον Αγάθωνα, ανάμεσα στον Σωκράτη και σ' εκεί
νον, 

γιατί του είχε κάνει χώρο ο Σωκράτης για να καθίσει. 
Αφού κάθισε λοιπόν, φίλησε τον Αγάθωνα και του έδεσε 
τις κορδέλες. Είπε τότε ο Αγάθων: 
— Λύστε, παιδιά, τα σανδάλια του Αλκιβιάδη, για να 
ξαπλώσει κι αυτός, τρίτος, μαζί μας. 

Και ταυτόχρονα στράφηκε και είδε τον Σωκράτη. Μόλις 
τον είδε όμως, αναπήδησε και είπε: 
— Ηρακλή μου, τι ήταν αυτό εδώ; Ο Σωκράτης είναι 
αυτός; Με παραμόνευες πάλι ξαπλωμένος εδώ, 

όπως το συνηθίζεις να εμφανίζεσαι ξαφνικά εκεί που 
εγώ δεν θα περίμενα καθόλου να βρίσκεσαι. Και τώρα τι 
ήρθες να κάνεις; Και γιατί πάλι είσαι ξαπλωμένος εδώ και 
όχι κοντά στον Αριστοφάνη, ή σε κανέναν άλλον που να 
είναι αστείος και να τα θέλει αυτά, αλλά βρήκες τον τρόπο 
να ξαπλώσεις κοντά στον ωραιότερο εδώ μέσα; 

Και ο Σωκράτης είπε: 
— Αγάθωνα, κοίταξε πώς θα με προστατέψεις. Γιατί για 
μένα ο έρωτας γι' αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι εύκολο 
πράγμα. Από τότε που τον ερωτεύτηκα αυτόν, 

δεν μου επιτρέπεται ούτε να κοιτάξω ούτε να μιλήσω με 
κανέναν ωραίο, γιατί τότε αυτός από ζήλια και φθόνο κάνει 
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απίστευτα πράγματα και με βρίζει και μόλις συγκρατείται 
από το να σηκώσει χέρι ε π ά ν ω μου. Πρόσεξε λοιπόν μην 
κάνει κάτι τέτοιο και τώρα. Αλλά συμφιλίωσε μας, ή αν 
επιχειρήσει να βιαιοπραγήσει, προστάτεψε με, γ ι α τ ί ε γ ώ 
φοβάμαι πάρα πολύ τη μανία του και τον ερωτισμό του. 

— Αλλά δεν υπάρχει, ε ίπε ο Αλκιβιάδης, συμφιλίωση 
ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Γ ι ' αυτά όμως θα σε τ ι μ ω 
ρήσω άλλη φορά. 

Τώρα όμως Αγάθωνα, είπε, δώσε μου μερικές από τις 
κορδέλες, γ ι α να στολίσω κι εκείνου αυτό εδώ το θαυμάσιο 
κεφάλι και γ ι α να μην με μέμφεται που ε ν ώ στόλισα εσένα, 
εκείνον που νικάει με τα λόγια όλους τους ανθρώπους, όχι 
μόνο προχθές όπως εσύ, αλλά πάντοτε, δεν τον στόλισα. 

Και ταυτόχρονα πήρε μερικές κορδέλες και τις έδεσε 
στο κεφάλι του Σωκράτη, κι έπειτα ξάπλωσε. 

Αφού ξ ά π λ ω σ ε λοιπόν, είπε: 

— Καλά όλα αυτά, αλλά μου φαίνεστε, άντρες, πολύ νη
φάλιοι. Δεν θα σας το επιτρέψω όμως αυτό, πρέπει να 
πιείτε - αυτά άλλωστε τα έχουμε συμφωνήσει. Αρχοντα 
λοιπόν της πόσεως εκλέγω, μέχρι να πιε ίτε κι εσείς αρκε
τά, τον εαυτό μου. Αλλά ας φέρουν, Αγάθωνα, κανένα 
ποτήρι μεγάλο, αν υπάρχει. Ή μάλλον δεν χρειάζεται, 
αλλά φέρε, παιδί, είπε, εκείνον τον ψυκτήρα—βλέποντας 
τον να χωράει περισσότερο από οχτώ κοτύλες. 

Αφού τον γέμισε, ήπιε π ρ ώ τ α αυτός αδειάζοντας τον, κι 
έπειτα διέταξε να τον γεμίσουν γ ια τον Σωκράτη, λέγοντας 
ταυτόχρονα: 

—- Με τον Σωκράτη, άντρες, το τέχνασμα μου δεν έχει 
κανένα αποτέλεσμα. Όσο κι αν τον βάλει κανείς να πιει , 
ποτέ δεν θα μεθύσει. 

Ο Σωκράτης λοιπόν, αφού του έβαλε το παιδί, ήπιε . Ο 
Ερυξίμαχος όμως είπε: 
— Τι θα κάνουμε λοιπόν, Αλκιβιάδη; 

Έ τ σ ι χωρίς να μιλάμε, με την κύλικα στο χέρι, κ α ι 
χωρίς να τραγουδάμε, θα πίνουμε μόνο όπως οι διψασμέ
νοι; 

Και ο Αλκιβιάδης είπε: 

141 



ΠΛΑΤΩΝ 



ΧΥΜΠΟΣΙΟΝ 

— Γεια σου Ερυξίμαχε, λαμπρό παιδί λαμπρού και πολύ 
φρόνιμου πατέρα! 

— Κι εσύ το ίδιο, είπε ο Ερυξίμαχος. Τι θα κάνουμε όμως; 

— Ό,τι ορίσεις εσύ, γ ι α τ ί πρέπει να σε υπακούουμε: 

γ ιατ ί ένας γιατρός αξίζει όσο πολλοί άλλοι. 

Πρόσταξε λοιπόν ό,τι θέλεις. 

— Άκουσε τότε, είπε ο Ερυξίμαχος. Εμείς πριν μπεις εσύ 
αποφασίσαμε να μιλήσει ο καθένας με τη σειρά από αρι
στερά προς τα δεξιά γ ι α τον Έρωτα, όσο μπορεί καλύτερα, 
και να τον εγκωμιάσει . 

Όλοι οι άλλοι λοιπόν εμείς έχουμε μιλήσει. Εσύ όμως, 
επειδή δεν μίλησες και έχεις πιει αρκετά, πρέπει να μιλή
σεις, και αφού μιλήσεις να ορίσεις στον Σωκράτη ό,τι 
θέλεις, κι εκείνος σ' αυτόν που βρίσκεται δεξιά του και 
το ίδιο και οι άλλοι. 
— Αλλά Ερυξίμαχε, είπε ο Αλκιβιάδης, καλά βέβαια τα 
λες, δεν είναι όμως δίκαιο να συγκρίνει κανείς τα λόγια 
μεθυσμένου άντρα με νηφάλιων. Κι έπειτα, ευλογημένε, σε 
έπεισε ο Σωκράτης σε τ ίποτα α π ' αυτά που είπε πριν από 
λίγο; 

Ή μήπως δεν ξέρεις ότι ισχύει το αντίθετο από όλα όσα 

έλεγε; Γιατί αυτός, εάν ε γ ώ , ενώ είναι παρών, επαινέσω 

κάποιον άλλον, είτε θεό είτε άνθρωπο και όχι αυτόν, δεν θα 

κρατηθεί και θα σηκώσει χέρι ε π ά ν ω μου. 
— Βλαστημάς κιόλας; είπε ο Σωκράτης. 

— Μα τον Ποσειδώνα, είπε ο Αλκιβιάδης, μην απαντήσεις 
καθόλου σ' αυτά, γ ι α τ ί ε γ ώ κανέναν άλλον δεν θα επαινέσω 
όσο είσαι παρών. 
— Κάνε το λοιπόν αυτό, είπε ο Ερυξίμαχος, αν θέλεις. 
Εγκωμίασε τον Σωκράτη. 

— Τι λες; είπε ο Αλκιβιάδης. Νομίζεις ότι είναι σωστό, 
Ερυξίμαχε, να επιτεθώ σ' αυτόν τον άντρα και να τον 
τ ιμωρήσω ενώπιον σας; 

— Ε, εσύ, είπε ο Σωκράτης, τι έχεις στον νου σου; Για να 
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με γελοιοποιήσεις θα με εγκωμιάσεις; Τι πρόκειται να 
κάνεις; 

— Θα πω την αλήθεια. Σκέψου όμως αν μου το επιτρέ
πεις. 

— Ασφαλώς, είπε, την αλήθεια και σου επιτρέπω και σου 
ζητάω να την πεις. 

— Θα αρχίσω αμέσως, είπε ο Αλκιβιάδης. Κι εσύ, να τι θα 
κάνεις: αν λέω κάτι που δεν είναι αλήθεια, να με διακόψεις, 
αν θέλεις, και να πεις ότι ως προς αυτό λ έ ω ψέματα - γ ι α τ ί 
με τη θέληση μου δεν θα πω κανένα ψέμα. 

Αν όμως τα λ έ ω ανακατεμένα, όπως τα θυμάμαι, μην 
απορήσεις - γ ιατί δεν είναι εύκολο, σ' αυτή την κατάσταση 
που είμαι, τις δικές σου παραξενιές να τις απαριθμήσω 
χωρίς δυσκολία και με τη σειρά. 

— Τον Σωκράτη, ε γ ώ , άντρες, θα επιχειρήσω να τον 
ε γ κ ω μ ι ά σ ω μ' αυτόν τον τρόπο, με εικόνες. Αυτός βέβαια 
ίσως νομίσει ότι το κ ά ν ω γ ια να τον γελοιοποιήσω, αλλά θα 
μεταχειριστώ τις εικόνες γ ι α χάρη της αλήθειας και όχι 
γ ι α να προκαλέσω γέλιο. Α έ ω λοιπόν ότι μοιάζει πολύ μ' 
εκείνους τους σιληνούς που υπάρχουν στα εργαστήρια τ ω ν 
γ λ υ π τ ώ ν , 

που τους φτιάχνουν οι καλλιτέχνες να κρατούν σύριγγες 
ή αυλούς, οι οποίοι όταν ανοιχτούν στη μέση φαίνεται ότι 
περιέχουν αγάλματα θεών. Και λέω ακόμα ότι είσαι παρό
μοιος με τον σάτυρο Μαρσύα. Ό τ ι στην εμφάνιση είσαι 
όμοιος μ' αυτούς, Σωκράτη, ούτε ο ίδιος βέβαια θα το 
αμφισβητούσες - γ ι α να δεις ότι και στα αλλα είσαι παρό
μοιος, άκουσε τα παρακάτω. Σου αρέσει να πειράζεις του 
άλλους; Ή όχι; Γιατί αν δεν το παραδεχτείς, θα φέρω 
μάρτυρες. Αλλά μήπως δεν είσαι και αυλητής; Και πολύ 
πιο θαυμαστός α π ' αυτόν. 

Εκείνος λοιπόν με όργανα μάγευε τους ανθρώπους χρη
σιμοποιώντας τη δύναμη που είχε στο στόμα, και τ ώ ρ α 
οποιοσδήποτε μπορεί να παίζει στον αυλό τους σκοπούς 
του. Γιατί κι εκείνα που έπαιζε ο 'Ολυμπος με τον αυλό, 
λ έ ω ότι είναι του Μαρσύα και ότι του τα δίδαξε εκείνος. Οι 
σκοποί εκείνου λοιπόν, είτε καλός αυλητής τους παίζε ι είτε 
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κοινή αυλητρίδα, μπορούν από μόνοι τους, επειδή είναι 
θεϊκοί, να προκαλούν έκσταση και φανερώνουν εκείνους 
που νιώθουν την ανάγκη των θεών και των μυστηριακών 
τελετών. Εσύ όμως διαφέρεις από εκείνον σ' αυτό μόνο, 
στο ότι χωρίς όργανα, με σκέτα λόγια, κάνεις το ίδιο 
ακριβώς πράγμα. 

Εμείς δηλαδή, όταν ακούμε κάποιον άλλον να μιλάει για 
κάποιο άλλο θέμα, ακόμα κι αν είναι πάρα πολύ καλός 
ρήτορας, κανείς μας δεν ενδιαφέρεται σχεδόν καθόλου. 
Όταν όμως ακούει κανείς εσένα ή τα λόγια σου να τα 
αναφέρει κάποιος άλλος, ακόμα κι αν είναι πολύ ασήμα
ντος αυτός που μιλάει, είτε γυναίκα τα ακούει είτε άντρας 
είτε έφηβος, εντυπωσιαζόμαστε και εκστασιαζόμαστε. 
Εγώ τουλάχιστον, άντρες, αν δεν κινδύνευα να θεωρηθώ 
τελείως μεθυσμένος, θα σας έλεγα και με όρκους τι εχω 
πάθει κι εγώ από τα λόγια του και τι παθαίνω ακόμα και 
τώρα. 

Όταν τον ακούω, η καρδιά μου χοροπηδάει πολύ περισ
σότερο από εκείνους που χορεύουν τον χορό των Κορυβα-
ντων και δάκρυα μου τρέχουν από τα λόγια του. Βλέπω 
μάλιστα και πάρα πολλούς άλλους να παθαίνουν το ιδιο. 
Όταν άκουγα τον Περικλή και άλλους καλούς ρήτορες, 
έβρισκα ότι μιλούσαν καλά, αλλά δεν πάθαινα τίποτα τέ
τοιο, ούτε ταραζόταν η ψυχή μου ούτε αγανακτούσε που 
αισθανόμουν σαν δούλος. Αλλά από αυτόν εδώ τον Μαρσύα 
πολλές φορές οδηγήθηκα σ' αυτήν την κατάσταση, 

ώστε να μου φαίνεται ότι δεν αξίζει να ζω έτσι που 
είμαι. Και αυτά, Σωκράτη, δεν θα πεις ότι δεν είναι αλή
θεια. Και τώρα ακόμα ξέρω ότι αν αποφάσιζα να τον 
ακούσω, δεν θα μπορούσα να αντέξω και θα πάθαινα τα 
ίδια. Γιατί με αναγκάζει να παραδεχτώ ότι ενώ έχω ακόμα 
πολλές ελλείψεις, παραμελώ τον εαυτό μου και ασχολούμαι 
με τις υποθέσεις των Αθηναίων. Σα να επρόκειτο για τις 
Σειρήνες λοιπόν, κλείνοντας τα αυτιά μου το βάζω στα 
πόδια, για να μην μείνω εκεί καθισμένος κοντά του μέχρι 
να γεράσω. Έχω πάθει εξάλλου σε σχέση μ' αυτόν τον 
άνθρωπο κάτι που κανείς δεν θα περίμενε να συμβεί σ' 
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εμένα: να ντρέπομαι κάποιον. 
Κι όμως εγώ μόνο αυτόν τον ντρέπομαι· γιατί ξέρω 

πως, ενώ δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί του ότι 
πρέπει να κάνω αυτά που με συμβουλεύει, όταν απομα
κρυνθώ θα νικηθώ από τις τιμές του πλήθους. Δραπετεύω 
λοιπόν και τον αποφεύγω, και όταν τον δω, ντρέπομαι για 
όσα είχαμε συμφωνήσει. Και πολλές φορές θα με ευχαρι
στούσε να μην τον έβλεπα ανάμεσα στους ζωντανούς-

αν πάλι γινόταν αυτό, ξέρω καλά ότι θα στεναχωριό
μουν πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς να φερθώ σ' 
αυτόν τον άνθρωπο. Και από τους ήχους του αυλού αυτού 
εδώ του σατύρου τέτοια πάθαμε και εγώ και πολλοί άλλοι. 
Ακούστε όμως και άλλα, για να δείτε ότι είναι όμοιος με 
εκείνα που τον παρομοίωσα και ότι έχει θαυμαστή δύναμη. 
Να ξέρετε καλά λοιπόν ότι κανείς σας δεν τον γνωρίζει 
αυτόν. 

Αλλά εγώ θα σας τον φανερώσω, αφού έκανα την αρχή. 
Βλέπετε λοιπόν ότι ο Σωκράτης έχει ερωτική διάθεση για 
τους ωραίους και συνεχώς τριγυρίζει γύρω τους και νιώθει 
μεγάλο πάθος γι ' αυτούς· κι έπειτα αγνοεί τα πάντα και 
δεν γνωρίζει τίποτα: αυτός είναι ο τρόπος του- αυτό δεν 
είναι σιληνικό; Και πολύ μάλιστα- αυτό είναι λοιπόν το 
εξωτερικό του περίβλημα, όπως το άγαλμα του σιληνού. 
Από μέσα όμως, οταν ανοιχτεί, με πόση σωφροσύνη νομί
ζετε, άντρες συμπότες, ότι είναι γεμάτος; Να ξέρετε ότι 
ούτε αν είναι κανείς όμορφος τον ενδιαφέρει καθόλου, αλλά 
αδιαφορεί γ ι ' αυτό, τόσο που κανείς δεν θα μπορούσε να το 
φανταστεί, 

ούτε αν είναι κανείς πλούσιος, ούτε αν έχει κανένα άλλο 
αξίωμα απ' αυτά που θαυμάζει το πλήθος. Αντίθετα, πι
στεύει ότι όλα αυτά τα αποκτήματα δεν έχουν καμία αξία, 
και ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα- σας το λέω εγώ. Και 
περνάει ολόκληρη τη ζωή του ειρωνευόμενος και παίζοντας 
με τους ανθρώπους. Όταν όμως σοβαρευτεί και ανοιχτεί, 
δεν ξέρω αν είδε κανείς τα αγάλματα που υπάρχουν μέσα 
του- αλλά εγώ τα είδα κάποτε και μου φάνηκαν τόσο θεϊκά 
και χρυσά και πανέμορφα και θαυμαστά, 
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ώστε να θέλω να κάνω αμέσως ό,τι προστάζει ο Σω
κράτης. Και επειδή νόμιζα ότι είχε ενδιαφερθεί για την 
ομορφιά της νιότης μου, θεώρησα εξαιρετική τύχη και 
θαυμάσια ευτυχία το ότι μπορούσα να δώσω την εύνοια 
μου στον Σωκράτη, κι έτσι να ακούσω όλα όσα γνώριζε-

είχα άλλωστε πολύ μεγάλη ιδέα για την ομορφιά μου. Τα 
σκέφτηκα λοιπόν αυτά, και ενώ προηγουμένως δεν συνή
θιζα να βρίσκομαι χωρίς συνοδό μόνος μαζί του, άρχισα 
τότε να διώχνω τον συνοδό και να μένω μόνος μαζί του 
— γιατί πρέπει να σας πω όλη την αλήθεια- αλλά προσέ
χετε, κι αν λέω ψέματα, Σωκράτη, διόρθωσε με. Βρισκό
μαστε λοιπόν, άντρες, ολομόναχοι και νόμιζα ότι αμέσως 
θα μου μιλούσε όπως θα μιλούσε ένας εραστής στον ερω
μένο του όταν βρίσκονται απομονωμένοι, και χαιρόμουνα. 
Απ' αυτά όμως δεν γινόταν τίποτα απολύτως, αλλά, όπως 
συνήθιζε, αφού μου μιλούσε και περνούσε τη μέρα του μαζί 
μου, σηκωνόταν κι έφευγε. Μετά από αυτά τον προσκα
λούσα να γυμνάζεται μαζί μου και γυμναζόμουνα μαζί του, 

νομίζοντας ότι έτσι θα κατάφερνα κάτι. Γυμναζόταν 
λοιπόν μαζί μου και παλεύαμε πολλές φορές χωρίς να 
είναι κανείς παρών και τι να σας τα λέω: ούτε έτσι κα
τόρθωσα τίποτα. Επειδή όμως τίποτα απ' αυτά δεν είχε 
αποτέλεσμα, αποφάσισα ότι έπρεπε να επιτεθώ με τη βία 
σ' αυτόν τον άντρα και να μην παραιτηθώ, αφού ήδη είχα 
κάνει την αρχή, αλλά να μάθω τι πράγματι συμβαίνει. Τον 
προσκαλώ λοιπόν για να δειπνήσουμε μαζί, ακριβώς όπως 
θα έκανε ένας εραστής που θέλει να καταφέρει τον αγαπη
μένο του. Και ούτε σ' αυτό ανταποκρίθηκε αμέσως- όμως 
με τον καιρό πείστηκε. 

Όταν ήρθε λοιπόν την πρώτη φορά, αφού δείπνησε, 
ήθελε να φύγει. Και τότε ντράπηκα και τον άφησα. Μια 
άλλη φορά πάλι που προσπάθησα να τον παγιδέψω, αφού 
δειπνήσαμε, του μιλούσα μέχρι αργά τη νύχτα και όταν 
θέλησε να φύγει, προφασιζόμενος ότι είναι αργά, τον ανά
γκασα να μείνει. Ήταν ξαπλωμένος λοιπόν στο διπλανό 
μφυ κρεβάτι, όπου είχε δειπνήσει, και κανείς άλλος δεν 
κοιμόταν στο σπίτι εκτός από μας. 

151 



ΠΛΑΤΩΝ 



ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 

Μέχρι εδώ λοιπόν θα μπορούσα να τα διηγηθώ αυτά σε 
οποιονδήποτε- τα υπόλοιπα όμως δεν θα τα ακούγατε από 
μένα, αν δεν ίσχυε το λεγόμενο, ότι «στο κρασί βρίσκεται η 
αλήθεια» (είτε χωρίς παιδιά είτε με παιδιά), κι αν δεν μου 
φαινόταν άδικο να αποκρύψω μια πράξη για την οποία 
πρέπει να είναι υπερήφανος ο Σωκράτης, εφόσον επιχειρώ 
το εγκώμιο του. Εξάλλου συμβαίνει και με μένα αυτό που 
παθαίνει όποιος τον δαγκώσει οχιά: λένε λοιπόν ότι εκείνος 
που το έπαθε αυτό δεν θέλει να πει πώς ήταν, παρά μόνο σ' 
εκείνους που τους έχει δαγκώσει κι αυτούς, γιατί μόνο 
αυτοί θα καταλάβαιναν και θα δικαιολογούσαν 

όλα αυτά που θα έκανε ή θα έλεγε από τον πόνο του. 
Εγώ λοιπόν έχω δαγκωθεί από κάτι οδυνηρότερο και μά
λιστα στο σημείο όπου το δάγκωμα είναι πιο οδυνηρό από 
οπουδήποτε αλλού—στην καρδιά ή στην ψυχή, ή όπως 
αλλιώς πρέπει κανείς να το ονομάσει αυτό, εκεί λοιπόν 
με χτύπησαν και με δάγκωσαν τα λόγια της φιλοσοφίας, 
που επιτίθενται αγριότερα από την οχιά, όταν παραλάβουν 
την ψυχή ενός όχι κοινού νέου, και τον κάνουν να πράττει 
και να λέει οτιδήποτε. Βλέπω εξάλλου γύρω μου Φαιδρούς, 
Αγάθωνες, Ερυξιμάχους, Παυσανίες, Αριστοδήμους και 
Αριστοφάνες 

(τον ίδιο τον Σωκράτη δεν χρειάζεται να τον αναφέρω), 
και τόσους άλλους· όλοι σας έχετε νιώσει τη μανία και τη 
μέθη της φιλοσοφίας, γι' αυτό ακούστε όλοι. Και θα συγ
χωρήσετε αυτά που έπραξα τότε και αυτά που λέω τώρα. 
Κι εσείς, δούλοι, κι αν κάποιος άλλος αμύητος και άξεστος 
βρίσκεται εδώ, τεράστιες πόρτες βάλτε στα αυτιά σας. 
Όταν λοιπόν, άντρες, και το λυχνάρι είχε σβήσει πια και 
οι δούλοι βρίσκονταν έξω, 

αποφάσισα να αφήσω τις περιστροφές προς αυτόν, και 
να του μιλήσω ελεύθερα και να του πω τι σκεφτόμουν. Και 
του είπα κουνώντας τον. 
— Σωκράτη, κοιμάσαι; 
— Όχι βέβαια, είπε αυτός. 
— Ξέρεις λοιπόν τι σκέφτηκα; 
— Τι πράγμα; 
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— Εσύ μόνο μου φαίνεσαι, είπα εγώ, άξιος να γίνεις 
εραστής μου και νομίζω ότι διστάζεις να μου κάνεις λόγο 
γι' αυτό. Εγώ πάντως έτσι σκέφτομαι: πιστεύω πως είναι 
πάρα πολύ ανόητο να μην σου κάνω κι αυτό το θέλημα σου 
και οτιδήποτε άλλο χρειάζεσαι είτε από την περιουσία μου 
είτε από τους φίλους μου. 

Γιατί για μένα δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από 
το να γίνω όσο το δυνατόν καλύτερος· και νομίζω ότι σ' 
αυτό κανείς δεν είναι καταλληλότερος να με βοηθήσει από 
σένα. Εγώ λοιπόν αν δεν χάριζα την εύνοια μου σ' έναν 
τέτοιον άντρα, θα ντρεπόμουν πολύ περισσότερο τους φρό
νιμους ανθρώπους, παρά, αν του τη χάριζα, τους πολλούς 
και τους άμυαλους. Κι αυτός αφού με άκουσε, πολύ ειρω
νικά και με τον εντελώς ιδιαίτερο τρόπο του, αυτόν που 
συνηθίζει, μου είπε: 
— Φίλε μου Αλκιβιάδη, ίσως να μην είσαι και τόσο άμυα
λος, αν τυχαίνει να είναι αλήθεια αυτά που λες για μένα, 

και υπάρχει σε μένα μια δύναμη, με την οποία θα μπο
ρούσες να γίνεις καλύτερος. Θα βλέπεις μέσα μου μια 
απίστευτη ωραιότητα, πολύ διαφορετική από τη δική σου 
ομορφιά. Αν λοιπόν διακρίνοντας την αυτήν προσπαθείς να 
τη μοιραστείς μαζί μου και να ανταλλάξεις τη μια ομορφιά 
με την άλλη, δεν είναι και μικρό το όφελος που αποβλέπεις 
να έχεις από μένα, αλλά με αντάλλαγμα τη φαινομενική, 
επιχειρείς να αποκτήσεις την αληθινή ωραιότητα και στην 
πραγματικότητα σκέφτεσαι να ανταλλάξεις «χρυσά με 
χ ά λ κ ι ν α » . 

Αλλά, ευλογημένε, σκέψου καλύτερα μήπως σε ξεγελάω 
χωρίς να είμαι τίποτα. Η όραση βέβαια της σκέψης αρχίζει 
να γίνεται οξεία, όταν εκείνη των ματιών κοντεύει να πα
ρακμάσει, εσύ όμως απέχεις ακόμα πολύ απ' αυτό. 

Κι εγώ, όταν τα άκουσα αυτά, είπα: 
— Όσον αφορά εμένα, αυτά είχα να πω, και δεν διαφέρουν 
σε τίποτα απ' αυτά που σκέφτομαι. Εσύ τώρα, αποφάσισε 
εκείνο που νομίζεις ότι είναι καλύτερο και για σενα και για 
μένα. 
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— Καλά τα λες, είπε. Στο μέλλον θα αποφασίσουμε και θα 
κάνουμε εκείνο που θα μας φανεί ότι είναι το καλύτερο και 
ως προς αυτό και ως προς τα άλλα. 

Εγώ λοιπόν αφού τα άκουσα αυτά, με τα λόγια που 
είπα, σα να είχα εξαπολύσει βέλη, νόμιζα ότι τον είχα 
πληγώσει. Σηκώθηκα τότε, και χωρίς να τον αφήσω να 
πει τίποτα άλλο, τον σκέπασα με το ιμάτιο μου (ήταν 
χειμώνας), ξάπλωσα κάτω από το παλιό πανωφόρι αυτου-
νού εδώ, και αγκαλιάζοντας με τα χέρια μου αυτό το θεϊκό 
και θαυμάσιο πλάσμα 

έμεινα ξαπλωμένος έτσι όλη τη νύχτα. Και δεν μπορείς 
να πεις, Σωκράτη, ότι λέω ψέματα και σ' αυτό. Αφού 
λοιπόν τα έκανα ολα αυτά εγώ, αυτός έμεινε τόσο απα
θής, και περιφρόνησε και περιγέλασε και ταπείνωσε την 
ομορφιά μου- και γι' αυτήν είχα μεγάλη ιδέα, άντρες δι
καστές· γιατί είστε δικαστές της υπερηφάνειας του Σω
κράτη. Μάθετε λοιπόν, μα τους θεούς, μα τις θεές, ότι 
κοιμήθηκα και ξύπνησα στο πλευρό του Σωκράτη χωρίς 
να συμβεί τίποτα περισσότερο απ' ό,τι αν είχα κοιμηθεί με 
τον πατέρα μου ή με τον μεγαλύτερο αδερφό μου. 

Μετά απ' αυτό λοιπόν, φαντάζεστε πώς ήταν η ψυχική 
μου κατάσταση; Από τη μια θεωρούσα ότι με είχε προ
σβάλει, από την άλλη θαύμαζα τον χαρακτήρα του και τη 
φρόνηση του και τη δύναμη της θέλησης του, έχοντας 
συναντήσει έναν άνθρωπο, που όμοιο του στη φρόνηση 
και στη σταθερότητα δεν περίμενα ποτέ να συναντήσω. 
Έτσι ούτε να του θυμώσω μπορούσα και να στερηθώ τη 
συντροφιά του, ούτε έβρισκα τον τρόπο να τον παρασύρω. 

Γιατί ήξερα καλά ότι από χρήματα ήταν περισσότερο 
άτρωτος απ' ότι ο Αίας από το σίδερο, ενώ με το μοναδικό 
τρόπο που νόμιζα ότι μπορούσα να τον αιχμαλωτίσω, μου 
ξέφυγε. Βρισκόμουν λοιπόν σε αδιέξοδο, υποδουλωμένος σ' 
αυτόν τον άνθρωπο όσο κανείς δεν υπήρξε σε κανέναν. 
Είχαν προηγηθεί όλα αυτά λοιπόν, όταν αργότερα βρεθή
καμε μαζί στην εκστρατεία της Ποτείδαιας και ήμαστε 
στην ίδια ομάδα στο συσσίτιο. Είχε λοιπόν στις κακουχίες 
μεγαλύτερη αντοχή όχι μόνο από μένα αλλά και από όλους 

1 5 7 



ΠΛΑΤΩΝ 

158 



ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 

τους άλλους, όποτε αναγκαζόμαστε, αποκομμένοι, κάπου, 
όπως συμβαίνει, στις εκστρατείες, να μένουμε χωρίς τροφή· 
οι άλλοι δεν ήταν τίποτα μπροστά του στην αντοχή. 

Τα γλέντια πάλι ήταν ο μόνος που μπορούσε να τα 
απολαύσει και ως προς τα άλλα και ως προς το ποτό" 
ενώ δεν επιδίωκε να πίνει, όποτε αναγκαζόταν, τους έβαζε 
όλους κατω, και το πιο απίστευτο είναι ότι τον Σωκράτη 
κανείς άνθρωπος ποτέ μέχρι τώρα δεν τον έχει δει μεθυ
σμένο- γι' αυτό όμως νομίζω πως θα σας δοθεί σύντομα η 
απόδειξη. Όσον αφορά την αντοχή του στο κρύο (γιατί 
είναι φοβεροί εκεί οι χειμώνες) έκανε θαυμαστά πράγματα. 

Και πολλές άλλες φορές και κάποτε που έκανε την πιο 
φοβερή παγωνιά, ενώ όλοι οι άλλοι είτε δεν έβγαιναν από 
μέσα ή αν κάποιος έβγαινε, φορούσαν απίστευτα πολλά 
ρούχα και παπούτσια και είχαν τυλιγμένα τα πόδια τους 
σε πιλήματα και δέρματα αρνιών, αντίθετα αυτός έβγαινε 
τότε φορώντας το ιμάτιο που συνήθιζε να φοράει και άλ
λοτε, και ξυπόλυτος περπατούσε επάνω στον πάγο με 
μεγαλύτερη άνεση από τους άλλους που φορούσαν παπού
τσια. Και οι στρατιώτες τον στραβοκοίταζαν, επειδή νό
μιζαν ότι ήθελε να τους ταπεινώσει. 

Αυτά όσον αφορά αυτά τα πράγματα. 
Τι έκανε και τι υπέφερε αυτός ο γενναίος άντρας εκεί 

πέρα, στην εκστρατεία, αξίζει να τα ακούσετε. Συγκε
ντρωμένος στις σκέψεις του στεκόταν από την αυγή εκεί 
και σκεφτόταν. Και επειδή δεν του ερχόταν η ιδέα, δεν τα 
παρατούσε, αλλά στεκόταν και την αναζητούσε. Ήταν πια 
μεσημέρι, και οι άνθρωποι το πήραν είδηση και με έκπλη
ξη έλεγαν ο ένας στον άλλο ότι ο Σωκράτης από την αυγή 
στεκόταν εκεί απασχολημένος με κάποια σκέψη. Στο τέλος 
μερικοί απ' αυτούς που τον είχαν δει, όταν βράδιασε, αφού 
δείπνησαν (και ήταν τότε καλοκαίρι) 

έβγαλαν έξω τα στρωσίδια τους για να κοιμηθούν στη 
δροσιά και συγχρόνως για να τον παρατηρούν και να δουν 
αν θα εξακολουθούσε να στέκεται και τη νύχτα. Κι αυτός 
στεκόταν όρθιος μέχρι που έγινε πρωί και ανέτειλε ο ήλιος. 
Έπειτα, αφού έκανε την προσευχή του στον ήλιο, κίνησε να 

159 



ΠΛΑΤΩΝ 

160 



ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 

φύγει. Τώρα για τις μάχες, αν θέλετε- γιατί είναι δίκαιο να 
τον επαινέσω και γι' αυτό. Όταν έγινε η μάχη, για την 
οποία μου έδωσαν αριστείο ανδρείας οι στρατηγοί, κανείς 
άλλος δεν με έσωσε παρά αυτός· 

μην θέλοντας να με εγκαταλείψει πληγωμένο, έσωσε και 
τα όπλα μου και εμένα. Και εγώ τότε, Σωκράτη, ζητούσα 
από τους στρατηγούς να δώσουν σ' εσένα το αριστείο, και 
ως προς αυτό δεν μπορείς ούτε να με κατακρίνεις ούτε να 
πεις ότι ψεύδομαι. Οι στρατηγοί όμως παίρνοντας υπόψη 
την κοινωνική μου θέση ήθελαν να δώσουν σε μένα το 
αριστείο, κι εσύ τότε έδειξες μεγαλύτερη προθυμία από 
τους στρατηγούς για να το πάρω εγώ και όχι εσύ. Ακό
μα, άντρες, θα άξιζε να δείτε τον Σωκράτη όταν το στρά
τευμα υποχωρούσε με άτακτη φυγή από το Δήλιο-

έτυχε να βρεθώ εκεί με το ιππικό, κι αυτός ήταν στο 
πεζικό. Έφευγε λοιπόν, ενώ είχαν διασκορπιστεί οι άνθρω
ποι, κι αυτός και μαζί του ο Λάχης. Κι έτυχε να τους 
συναντήσω, και μόλις τους είδα τους προέτρεπα να μην 
φοβούνται και τους έλεγα ότι δεν θα τους αφήσω. Εκεί 
λοιπόν είχα την ευκαιρία να θαυμάσω καλύτερα τον Σω
κράτη παρά στην Ποτείδαια, γιατί φοβόμουν λιγότερο 
επειδή ήμουν έφιππος. Πρώτα πρώτα ήταν περισσότερο 
ψύχραιμος από τον Λάχητα. 

Έπειτα μου φαινόταν ότι βάδιζε όπως τον περιγράφεις 
κι εσύ Αριστοφάνη, κι εκεί όπως κι εδώ, κορδωμένος 
και λ ο ξ ο κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς , παρακολουθώντας ήρεμα και 
τους δικούς μας και τους εχθρούς, και ήταν φανερό στον 
καθένα και από πολύ μακριά ότι αν κάποιος δοκίμαζε ν' 
αγγίξει αυτόν τον άντρα, θα αμυνόταν πολύ γενναία. Γι' 
αυτόν τον λόγο υποχωρούσαν με ασφάλεια και αυτός και ο 
άλλος· γιατί αυτούς που έχουν τέτοιο φρόνημα στον πόλεμο 
σχεδόν ούτε τους αγγίζουν, αλλά καταδιώκουν εκείνους 
που φεύγουν πανικόβλητοι. 

Και για πολλά άλλα και θαυμαστά θα μπορούσε να 
επαινέσει κανείς τον Σωκράτη. Αλλά ως προς τις άλλες 
ιδιότητες θα μπορούσε κανείς να πει παρόμοια και για 
άλλον. Το ότι όμως με κανέναν άνθρωπο δεν μοιάζει, ούτε 
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από τους παλιούς ούτε από τους τωρινούς, αυτό είναι άξιο 
μεγάλου θαυμασμού. Θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει 
τον Αχιλλέα με τον Βρασίδα και με άλλους, και τον Πε
ρικλή με τον Νέστορα και τον Αντήνορα—και όχι μόνο μ' 
αυτούς. Και για τους άλλους θα μπορούσε κανείς να βρει 
παρόμοιους. 

Τέτοιον όμως σαν κι αυτόν εδώ παράξενο άνθρωπο, 
όπως είναι κι ο ίδιος και τα λόγια του, ουτε κατά προσέγ
γιση δεν θα μπορούσες να βρεις αν έψαχνες, ούτε ανάμεσα 
στους τωρινούς, ούτε ανάμεσα στους παλιούς. Θα μπορού
σε μόνο κανείς, όπως λέω εγώ, να τον παρομοιάσει, οχι με 
κανέναν από τους ανθρώπους, αλλά με τους σιληνούς και 
τους σατύρους, και τον ίδιο και τα λόγια του. Και μάλιστα 
παρέλειψα να το αναφέρω κι αυτό στην αρχή, ότι τα λόγια 
του μοιάζουν πάρα πολύ με τους μισάνοιχτους σιληνούς, 

γιατί όταν θελήσει κανείς να ακούσει τα λόγια του 
Σωκράτη, θα του φανούν στην αρχή πάρα πολύ γελοία. 
Είναι ντυμένα απέξω με τέτοιες λέξεις και εκφράσεις, 
που μοιάζουν με δέρμα χυδαίου σατύρου. Γιατί μιλάει 
για γαϊδούρια σαμαρωμένα και βυρσοδέψες, και πάντοτε 
με τις ίδιες λέξεις φαίνεται να λέει τα ίδια, έτσι που κάθε 
άνθρωπος άπειρος και ανόητος θα γελούσε με τα λόγια του. 

Όταν όμως τα δει κανείς να μισανοίγουν και μπει μέσα 
τους, πρώτα πρώτα θα καταλάβει ότι μόνο αυτά τα λόγια 
έχουν νόημα, κι έπειτα ότι είναι θεϊκά και ότι έχουν μέσα 
τους πάρα πολλά αγάλματα αρετής, και ότι αφορούν πάρα 
πολλά θέματα, ή μάλλον όλα όσα πρέπει να απασχολούν 
εκείνον που πρόκειται να γίνει κάλος και αγαθός. Αυτά 
είναι, άντρες, εκείνα για τα οποία επαινώ εγώ τον Σωκρά
τη. Σας είπα ακόμα, παρεμβάλλοντας τα, κι εκείνα για τα 
οποία τον κατηγορώ, τις προσβολές του. Και δεν τα έκανε 
σε μένα μόνο αυτά, 

αλλά και στον Χαρμίδη του Γλαύκωνα και στον Ευθύ-
δημο του Διοκλή και σε πάρα πολλούς άλλους, εξαπατώ
ντας τους ότι δήθεν είναι εραστής, ενώ μάλλον ερωμένος • 
γίνεται ο ίδιος παρά εραστής. Αυτό το λέω και σε σένα, 
Αγάθωνα, για να μην εξαπατηθείς απ' αυτόν, αλλά μαθαί-
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νοντας τα παθήματα μας να φυλαχτείς και να μην, σύμ
φωνα με την παροιμία, «σαν ανόητος μάθεις αφού πάθεις». 

Όταν τα είπε αυτά ο Αλκιβιάδης, οι άλλοι έβαλαν τα 
γέλια για την ελευθεροστομία του, επειδή φαινόταν ότι 
ήταν ακόμα ερωτευμένος με τον Σωκράτη. Και ο Σωκρά
της είπε: 
— Μου φαίνεσαι αρκετά νηφάλιος, Αλκιβιάδη. Γιατί αλ
λιώς δεν θα προσπαθούσες τόσο κομψά με τις περιστροφές 
σου να κρύψεις εκείνο για το οποίο τα είπες όλα αυτά και 
δεν θα το έβαζες στο τέλος του λόγου σου, σα να ήταν κάτι 
ασήμαντο. Σα να μην τα είπες όλα αυτά για να παρεξηγη
θούμε με τον Αγάθωνα, 

νομίζοντας ότι πρέπει εγώ να είμαι ερωτευμένος μόνο 
μαζί σου και με κανέναν άλλον, και ο Αγάθων να δέχεται 
μόνο τον δικό σου έρωτα και κανενός άλλου. Αλλά δεν μας 
ξεγέλασες, αλλά αυτό το σατυρικό και το σιληνικό σου 
δράμα φανερώθηκε για τα καλά. Αλλά, φίλε μου Αγάθω
να, να μην του περάσει αυτουνού, αλλά φρόντισε εμένα κι 
εσένα κανείς να μην μας βάλει να παρεξηγηθούμε. 

Κι ο Αγαθών είπε: 
— Σα να μου φαίνεται, Σωκράτη, ότι έχεις δίκιο. 

Το συμπεραίνω μάλιστα κι από το ότι ξάπλωσε ανάμε
σα μας, για να μας χωρίσει. Αλλά δεν θα του περάσει, κι 
εγώ θα έρθω να ξαπλώσω κοντά σου. 
— Πάρα πολύ καλά, είπε ο Σωκράτης, έλα και ξάπλωσε 
εδώ δίπλα μου. 
— Δία μου, είπε ο Αλκιβιάδης, τι είναι αυτά που παθαίνω 
πάλι απ' αυτόν τον άνθρωπο! Θέλει σ' όλα να υπερέχει. 
Αλλά τουλάχιστον, θαυμάσιε άνθρωπε, άφησε τον Αγά
θωνα να ξαπλώσει ανάμεσα μας. 
— Αδύνατον, είπε ο Σωκράτης, γιατί εσύ εγκωμίασες 
εμένα και πρέπει κι εγώ να εγκωμιάσω εκείνον που βρί
σκεται στα δεξιά μου. Αν λοιπόν ξαπλώσει ο Αγάθων 
δίπλα σου, δεν θα πρέπει τότε να με εγκωμιάσει πάλι 
εμένα, πριν να τον εγκωμιάσω εγώ; Αλλά άφησε τον, 
υπέροχε άνθρωπε, και μην ζηλέψεις που θα εγκωμιάσω 
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τον νεαρό. Γιατί πράγματι επιθυμώ πάρα πολύ να τον 
εγκωμιάσω. 
— Αχ, αχ, είπε ο Αγάθων, Αλκιβιάδη, δεν γίνεται να 
μείνω άλλο εδώ, αλλά θα πήγαινα σε οποιαδήποτε θέση, 
για να εγκωμιαστώ από τον Σωκράτη. 
— Τα ίδια πάντα, τα συνηθισμένα, είπε ο Αλκιβιάδης: 
όταν είναι παρών ο Σωκράτης είναι αδύνατον σε κάποιον 
άλλον να πλησιάσει τους ωραίους. Και τώρα πόσο εύκολα 
βρήκε μια δικαιολογία πιστευτή για να ξαπλώσει κοντά 
του αυτός εδώ! 

Ο Αγάθων λοιπόν σηκώθηκε για να ξαπλώσει κοντά 
στον Σωκράτη. Ξαφνικά εμφανίστηκε στην πόρτα μια 
πολύ μεγάλη παρέα γλεντζέδων, και βρίσκοντας την ανοι
χτή, επειδή βγήκε κάποιος, προχώρησαν κατευθείαν μέσα 
και ξάπλωσαν κοντά τους, και γέμισε όλος ο τόπος φασα
ρία και χωρίς καμιά τάξη πια αναγκάστηκαν να πίνουν 
πάρα πολύ κρασί. Ο Ερυξίμαχος και ο Φαίδρος και μερι
κοί άλλοι είπε ο Αριστόδημος ότι έφυγαν τότε. Τον ίδιο τον 
πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκε πάρα πολύ, γιατί ήταν και 
μεγάλες οι νύχτες τότε, 

και ξύπνησε όταν ήταν σχεδόν μέρα και τα κοκόρια 
είχαν αρχίσει να λαλούν. Ξυπνώντας λοιπόν είδε άλλους 
να κοιμούνται και άλλους να έχουν φύγει, και μόνο τον 
Αγάθωνα και τον Αριστοφάνη και τον Σωκράτη να είναι 
ξύπνιοι, και να πίνουν από μια μεγάλη κούπα απο τα 
αριστερά προς τα δεξιά. Ο Σωκράτης τους μιλούσε- και 
τα άλλα που έλεγε, ο Αριστόδημος είπε ότι δεν τα θυμόταν, 

γιατί ούτε από την αρχή τον είχε παρακολουθήσει και 
ήταν και μισονυσταγμένος. Το σημαντικότερο όμως ήταν 
ότι τους ανάγκαζε ο Σωκράτης να συμφωνήσουν ότι ο ίδιος 
άνθρωπος πρέπει να ξέρει να φτιάχνει και κωμωδίες και 
τραγωδίες και ότι εκείνος που έχει την τέχνη να είναι 
τραγωδοποιός είναι και κωμωδοποιός. Αυτά λοιπόν ανα
γκάστηκαν κι εκείνοι να τα παραδεχτούν, χωρίς να τα 
παρακολουθούν και πολύ, επειδή νύσταζαν. Και πρώτα 
αποκοιμήθηκε ο Αριστοφάνης, κι όταν είχε γίνει πια μέρα 
και ο Αγάθων. Ο Σωκράτης λοιπόν, αφού τους αποκοίμισε 
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εκείνους, σηκώθηκε και έφυγε, κι εκείνος (ο Αριστόδημος), 
όπως το συνήθιζε, τον ακολούθησε. Και όταν έφτασε στο 
Λύκειο, αφού πλύθηκε, πέρασε την υπόλοιπη μέρα του 
οπως και άλλοτε, και αφου την πέρασε έτσι, το βράδυ 
πήγε στο σπίτι του για να αναπαυτεί. 
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σελ. 29 
— Τότε που εμείς ήμαστε ακόμα παιδιά, όταν νίκησε με 

την πρώτη του τραγωδία ο Αγάθων, την επομένη από εκείνη 

τη μέρα που γιόρτασε τη νίκη του θυσιάζοντας ο ίδιος και τα 

μέλη του χορού. 

Το 416 π.Χ. ήταν το έτος που ο Αγάθων πήρε την πρώτη 
του νίκη σε δραματικούς αγώνες, (βλ. Εισαγωγή ). 

σελ. 29 
...ήταν κάποιος Αριστόδημος, από τον δήμο των Κυδαθη-

ναίων, κοντός,πάντοτε ξυπόλυτος. 

Το Κυδαθήναιον ήταν μεγάλος δήμος (συνοικία) στα βό
ρεια της Ακρόπολης, εκεί όπου βρίσκεται η σημερινή Πλάκα. 

σελ. 33 
—Ακολούθησε με λοιπόν, είπε, για να χαλάσουμε και την 

παροιμία αλλάζοντας την, πως και στων καλών τα συ

μπόσια πηγαίνουν ακάλεστοι οι καλοί. 

'Ιλιάς Β 408:... ακάλεστος ήρθε ο Μενέλαος με τη 

δυνατή φωνή. Η αρχική παροιμία ίσως ήταν: οι καλοί πηγαί

νουν ακάλεστοι στα συμπόσια των κατωτέρων. 

σελ. 33 
Γιατί έκανε τον Αγαμέμνονα άντρα ιδιαίτερα καλό στα 

πολεμικά και τον Μενέλαο μαλθακό πολεμιστή, 

Ίλιάς Ρ 588. 



> σελ. 33 

— Οι Suo μας μαζί, είπε, καθώς θα πηγαίνουμε στον 

8ρόμο, θα σκεφτούμε τι θα πούμε. Πάμε λοιπόν. 

Ίλιάς Κ 2 2 4 : Πηγαίνοντας κι οι Suo μαζί, μπορεί να 

αντιληφθεί ο ένας κάτι πριν από τον άλλον, κι αυτό είναι 

ωφέλιμο. Η φράση αυτή, την οποία λ έ ε ι ο Δ ι ο μ ή δ η ς στον 

Νέστορα, ε ί χ ε γ ίνε ι παροιμοιώδης και εξήρε τα αγαθά της 

συνεργασίας. 

σελ. 3 5 

— Εσύ, είπε, Αριστό8ημε, ξάπλωσε 8ίπλα στον Ερυξίμα-

χο. 

Οι κλίνες ήταν συνήθως τοποθετημένες κατά μήκος των 

τριών τοίχων του δωματίου σχηματίζοντας ένα Π. Μπροστά 

τους υπήρχαν μικρά τραπεζάκια. Σ τ η ν καθεμιά ξάπλωναν δύο 

συνδαιτυμόνες, στην ανάγκη και τρε ις . Σ τ η ν π ρ ώ τ η κλίνη από 

αριστερά καθόταν συνήθως ο οικοδεσπότης και η τ ι μ η τ ι κ ή 

θέση ήταν στα δεξιά του. Ε δ ώ ο Αγάθων την προσφέρει στον 

Σ ω κ ρ ά τ η . 

σελ. 3 7 

η 8ικιά σου [σοφία] είναι λαμπρή και έχει πολύ μέλλον, 

αφού παρ' όλο που είσαι τόσο νέος έλαμφε πρόσφατα και 

έγινε φανερή με μάρτυρες πάνω από τριάντα χιλιά8ες Έλλη

νες. 

Ο αριθμός των τριάντα χιλιάδων Ελλήνων που αναφέρει ο 

Σ ω κ ρ ά τ η ς είναι υπερβολικός, γ ι α τ ί στο Διονυσιακό θέατρο 

χωρούσαν το πολύ 1 5 . 0 0 0 - 1 6 . 0 0 0 θεατές. 

σελ. 3 9 

— Αλλά εγώ τουλάχιστον, είπε 8ιακόπτοντάς τον ο Φαί-

8ρος ο Μυρρινούσιος, συνηθίζω να σε ακούω πάντοτε και να 

κάνω αυτά που λες, ι8ίως όταν μιλάς για ιατρική. 

Ο Μυρρινούς ήταν δήμος τ η ς Α τ τ ι κ ή ς στα Ν Α . Μεσόγεια, 

Ν Α . του Μαρκόπουλου. 
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σελ. 5 5 

Και μάλιστα εμπράκτως το έμαθαν αυτό οι εδώ τύραννοι: 

γιατί ο έρωτας του Αριστογείτονα και η φιλία του Αρμοδίου, 

όταν εδραιώθηκαν, κατέλυσαν την εξουσία τους. 

Τ ο 5 1 4 π . Χ . , κατά τ η διάρκεια τ η ς γ ιορτής των Μεγάλων 

Παναθηναίων, ο Αρμόδιος και ο εραστής του Αριστογε ίτων 

δολοφόνησαν τον Ίππαρχο, γ ιο του Πεισ ίστρατου και αδερφό 

του Ιππία, γ ια λόγους προσωπικούς (ο Ίππαρχος ε ί χ ε ερω

τευτε ί τον Αρμόδιο και τον διεκδικούσε από τον Αριστογεί

τονα). Μ ε τ ά την π τ ώ σ η τ η ς τυραννίας, που ε π ή λ θ ε το 5 1 0 , με 

την ε π έ μ β α σ η των συμμάχων τ η ς τ ο π ι κ ή ς αριστοκρατίας 

Σπαρτιατών, τους ηρωοποίησαν και τους έστησαν αγάλμα

τα. Τ η ν αλήθεια γ ια τα γεγονότα τη μαθαίνουμε από τον 

Θουκυδίδη ( 6 , 5 4 - 5 9 ) . 

σελ. 5 7 

Και εκείνο που είναι το πιο αξιοθαύμαστο είναι ότι, όπως 

λέει ο κόσμος, και όταν ακόμα κάνει όρκους και τους παραβεί, 

είναι ο μόνος που συγχωρείται από τους θεούς: γιατί ο αφρο

δίσιος όρκος λένε ότι δεν είναι όρκος. 

Υ π ή ρ χ ε η παροιμία Ο αφροδίσιος όρκος δεν δαγκώνει 

( Φ ι λ η β . 6 5 0 ) . 

σελ. 59 

Γιατί μόλις λήξει η άνθηση του σώματος, το οποίο έχει 

ερωτευτεί, κάνει φτερά και φεύγει, έχοντας καταπατήσει 

πολλούς λόγους και υποσχέσεις. 

Ίλιάς Β 7 1 . 

σελ. 6 3 

Αφού έπαυσε ο Παυσανίας (έτσι με διδάσκουν οι σοφοί να 

μιλάω, με παρισώσεις), είπε ο Αριστόδημος, έπρεπε να μι

λήσει ο Αριστοφάνης, 

Σ τ ο αρχαίο κ ε ί μ ε ν ο : Παυσανίου δε παυσαμένου. Τ π α ρ χ ε ι 

παρίσωση στην αρχή και στο τέλος των λέξεων, στη θέση του 

τόνου και στον αριθμό των συλλαβών. Κ α τ ά χ ρ η σ η παρομοίων 
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σχημάτων (τα ονόμαζαν γενικά γοργίε ια σχήματα),, που ο 

Πλάτων τα απεχθανόταν, έκαναν οι σοφιστές και οι ρήτο

ρες. Κ α ι ο Αγάθων στην ομιλία του θα χρησιμοποιήσει πολ

λά τέτοια. 

σελ. 6 5 

Και πολύ εχθρικά μεταξύ τους είναι το κρύο με το ζεστό, 

το πικρό το γλυκό, το ξηρό με το υγρό και όλα το παρόμοια. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Κροτωνιάτη φιλόσοφου, για

τρού και φυσικού, που ήταν μ α θ η τ ή ς του Πυθαγόρα, η υγεία 

είναι ισορροπία ( ισονομία) και συμμετρία των αντίθετων 

στοιχείων, ενώ η αρρώστια γεννιέται όταν υπερισχύσει ένα 

απ' αυτά {μοναρχία) ( ϋ ί ε ΐ β απ. 4 ) . 

σελ. 6 5 - 6 7 

Γνωρίζοντας να εμπνέει ανάμεσα σ' αυτά έρωτα και ομό

νοια, ο προγονός μας ο Ασκληπιός, όπως λένε αυτοί ε8ώ οι 

ποιητές και εγώ τους πιστεύω, θεμελίωσε την τέχνη μας. 

Αναφέρεται στον Αριστοφάνη και στον Αγάθωνα. 

σελ. 6 7 

Λέει δηλαδή ότι «η μονάδα αντιτιθέμενη προς τον εαυτό 

της συντίθεται, όπως η αρμονία του τόξου και της λύρας». 

ϋ ί β ΐ β , απ. 5 1 : Δεν καταλαβαίνουν ότι όντας αντίθετο με 

τον εαυτό του συμφωνεί με αυτόν είναι αρμονία από αντίθε

τες τάσεις, όπως του τόξου και της λύρας. 

σελ. 6 9 

γιατί και οι παγετοί και τα χαλάζια και οι ερυσίβες προ

καλούνται από την υπερβολή και τη διατάραξη της ισορρο

πίας στις ερωτικές σχέσεις· 

Τ η ν ερυσίβη των σιτηρών, που είναι παράσιτο, τη θεωρού

σαν οι αρχαίοι μετεωρολογικό φαινόμενο. 

σελ. 7 3 

υπήρχε λοιπόν τότε το ανδρόγυνο, που και στην εμφάνιση 

και στο όνομα αποτελούσε συνδυασμό του αρσενικού και του 
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σύμβολα αυτά τα φύλαγαν και χρησίμευαν, ταιριάζοντας α
πόλυτα μεταξύ τους, σαν σημάδι αναγνώρισης ανάμεσα στους 
ίδιους αλλά και στους απογόνους τους. 

Η γλώσσα έχει, αντίθετα από τα άλλα ψάρια, και τα δύο 
μάτια από τη μια πλευρά του κεφαλιού. 

σελ. 83 

Και πριν απ' χυτό, όπως είπα, ήμαστε ένα. Τώρα όμως, 
εξαιτίας της άδικης συμπεριφοράς μας, χωριστήκαμε από τον 
θεό, όπως οι Αρκάδες από τους Λακεδαιμονίους. 

Αυτό το χωρίο θεωρήθηκε σημαντικό για τη χρονολόγηση 
του Συμποσίου, βλ. Εισαγωγή. 

σελ. 83 

Και μη νομίσει ο Ερυξίμαχος διακωμωδώντας τον λόγο 
μου, ότι μιλάω για τον Παυσανία και τον Αγάθωνα. 

Ήταν γνωστή η ερωτική σχέση που υπήρχε ανάμεσα τους. 

σελ. 85 

—Θα είχα χάσει τη μνήμη μου, Αγάθωνα, είπε ο Σωκρά
της, αν, αφού είδα τη γενναιότητα και την αυτοπεποίθηση σου 
όταν ανέβηκες στη σκηνή με τους ηθοποιούς, και αντιμετώ
πισες τόσον κόσμο στο θέατρο όπου επρόκειτο να παρουσιά
σεις τα έργα σου, χωρίς καθόλου να τα χάσεις, νόμιζα τώρα 
ότι θα μπορούσες να ταραχτείς από λίγους ανθρώπους σαν κι 
εμάς. 

Πριν από τους αγώνες, στον προάγω να, ο ποιητής παρου
σίαζε στο κοινό τους ηθοποιούς και τα μέλη του χορού. 

σελ. 87 

Ένας μόνο σωστός τρόπος υπάρχει για κάθε έπαινο κάθε 
πράγματος, να περιγράφει κανείς με τον λόγο ποιος είναι και 
ποια αγαθά χαρίζει ο περί ου ο λόγος 

Ο μαθητής του Γοργία Αγάθων ακολουθεί, όπως και ο 
Παυσανίας, ορισμένους κανόνες της ρητορικής για το πώς 
πρέπει να γίνεται το εγκώμιο ενός πράγματος: αρχίζει πα-
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ρουσιάζοντας το ίδιο το αντικείμενο και συνεχίζει σύμφωνα 
με κάποιο σχέδιο. 

σελ. 89 
Αλλά βρίσκεται πάντοτε με νέους και είναι νέος· γιατί 

έχει 8ίκιο η παλιά παροιμία που λέει ότι ο όμοιος τον όμοιο 
πάντοτε συναναστρέφεται. 

Η παροιμία αυτή όμοιος όμοίω αεί πελάζει παραμένει 
ακόμα ζωντανή ως τις μέρες μας, και μάλιστα με τις ίδιες 
τις αρχαίες λέξεις. Μια πρώτη μορφή υπάρχει και στην 
Όδΰσσεια ρ 218: Πως οι θεοί συνταιριάζουν πάντα τον 
όμοιο με τον όμοιο. Τη φράση αυτή τη λέει περιφρονητικά 
ο μνηστήρας Μελανθεύς βλέποντας τον χοιροβοσκό Εύμαιο 
μαζί με τον μεταμφιεσμένο σε ζητιάνο Οδυσσέα να προχω
ρούν προς την πόλη της Ιθάκης. 

σελ. 89 
σ' αυτό δεν συμφωνώ, ότι δηλαδή ο Έρωτας είναι αρ

χαιότερος του Κρόνου και του Ιαπετού. 
Ο Κρόνος και ο Ιαπετός ήταν τιτάνες, γιοι του Ουρανού 

και της Γης. Ο μεγαλύτερος, ο Ιαπετός ήταν πατέρας του 
Προμηθέα και του Επιμηθέα, και ο νεότερος, ο Κρόνος, του 
Δία. 

σελ. 89 
κι εκείνα τα παλιά πράγματα για τους θεούς, που λένε ο 

Ησίο8ος και ο Παρμενίδης, από την Ανάγκη και όχι από τον 
Έρωτα έχουν γίνει, αν ήταν αλήθεια αυτά που έλεγαν εκείνοι. 

Η Ανάγκη είναι προσωποποίηση των απαραβίαστων, τυ
φλών νόμων της φύσης, που λειτουργούν πέρα από κάθε 
ηθική. 

σελ. 89 
Ο Όμηρος λοιπόν υποστηρίζει για την Ατη ότι είναι θεά 

και απαλή (ότι τα πόδια της είναι απαλά), λέγοντας 
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τα πόδια της είναι απαλά, γιατί τη γη ούτε την πλησιάζει 
αλλά βαδίζει πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων. 

Ίλιάς Τ92 κ.ε. Η Άτη ήταν κόρη του Δία και είναι η 
συμφορά που οι ίδιοι οι άνθρωποι προκαλούν στον εαυτό τους, 
χωρίς να το καταλάβουν (τόσο μαλακά προχωράει πάνω στα 
κεφάλια τους). 

σελ. 91 

Αλλά και για την αρετή του Έρωτα πρέπει τώρα, μετά 
απ' αυτά, να μιλήσουμε. 

Ο Αγάθων ακολουθεί σχολαστικά το πρότυπο του Γοργία 
για το εγκώμιο της αρετής (Αριστοτέλης, Πολιτεία 1260α 
27). Αναφέρεται με τη σειρά στις τέσσερις θεμελιώδεις αρε
τές του εγκωμιαζόμενου: δικαιοσύνη, σωφροσύνη, ανδρεία, 
σοφία. 

σελ. 91 

Κι αυτά που μ' ελεύθερη θέληση συμφωνούν οι άνθρωποι, 
λένε «οι βασιλιάδες της πόλης οι Νόμοι» ότι είναι δίκαια. 

Τα λόγια αυτά είναι του Αλκιδάμαντα, μαθητή του Γορ
γία. Τα γνωρίζουμε από τον Αριστοτέλη, Ρητορική 1460α 
22 κπ. 

σελ. 93 

Αλλά και στην ανδρεία τον Έρωτα «ούτε κι ο Άρης 
δεν τον ξεπερνάει». 

Ο στίχος αποτελεί παράφραση ενός στίχου της χαμένης 
τραγωδίας του Σοφοκλή Θυέστης. Εκεί όμως, στη θέση του 
Έρωτα, υπήρχε η Ανάγκη: Στην Ανάγκη ούτε κι ο Αρης δεν 
μπορεί να αντισταθεί (Ναιιοΐί3, απ. 235). 

σελ. 93 

γιατί ο καθένας γίνεται ποιητής, «ακόμα κι αν ήταν 
πριν άμουσος», άμα τον αγγίζει ο Έρωτας. 

Στίχος από τη χαμένη τραγωδία του Ευριπίδη Σθενέβοια: 
Και ποιητή κάνει κάποιον ο έρωτας, ακόμα κι αν ήταν πριν 
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χμουσοζ ( Ν Ε Ι Κ ± 2 , απ. 6 6 3 ) . 

σελ. 9 3 

Αυτό λοιπόν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε εμείς σαν 
απόδειξη του ότι ο Έρωτας είναι δημιουργός καλός γενικά 
σε κάθε δημιουργία που έχει σχέση με τις Μούσες 

Στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιείται η λέξη ποιητής, με 
την ευρύτερη σημασία που είχε. 

σελ. 9 5 

...ο Ζευς στο να κυβερνάει τους θεούς και 
τους ανθρώπους. 

Δεν γνωρίζουμε από ποιο έργο προέρχεται αυτή η φράση. 

σελ. 9 5 

Μου έρχεται μάλιστα να το πω και με στίχους, ότι αυτός 
είναι εκείνος που φέρνει 

την ειρήνη στους ανθρώπους, στα πελάγη τη γαλήνη, την 
άπνοια και το κοίμισμα των ανέμων, τον ύπνο στις έννοιες. 

Αυτοσχέδιοι στίχοι του Αγάθωνα που μιμούνται το ομη
ρικό ύφος. Στο αρχαίο κείμενο —και αυτό είναι αισθητό και 
στη μετάφραση—γίνεται κατάχρηση παρηχήσεων του ν, ρ, γ 
και λ στον πρώτο στίχο, και του ν και μ στον δεύτερο. 

σελ. 9 5 

ωραιότατος και άριστος αρχηγός, τον οποίο πρέπει να 
ακολουθεί κάθε άντρας υμνώντας τον όμορφα, μετέχοντας 
στο τραγούδι που τραγουδάει θέλγοντας τον νου όλων των 
θεών και των ανθρώπων. 

Ο λόγος του Αγάθωνα τελειώνει μ' ένα ρυθμικό κρεσέντο, 
όπου με σύντομες, χωρίς ρήματα, φράσεις εξαίρονται όλες οι 
θετικές ιδιότητες του Έρωτα. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο το 
ότι η τελευταία πριν από τον Σωκράτη ομιλία χαρακτηρίζεται 
από ένα τόσο επιτηδευμένο ύφος. Έτσι η αντίθεση με τα απλά 
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λογία του Σωκράτη γίνεται εντονότερη. 

σελ. 97 

Μόλις σταμάτησε να μιλάει ο Αγάθων, όλοι οι παρόντες, 
είπε ο Αριστόδημος, άρχισαν να φωνάζουν δυνατά πόσο σω
στά μίλησε ο νεαρός και για τον εαυτό του και για τον θεό. 

Η αναφορά εδώ του ονόματος του Αριστόδημου (του αφη
γητή) έχει ιδιαίτερη σημασία. Βρισκόμαστε στη μέση του 
έργου, έχει τελειώσει το προκαταρκτικό, πρώτο μέρος του, 
και τώρα θα αρχίσει το δεύτερο και σπουδαιότερο. Η μνεία 
του Αριστόδημου χρησιμεύει για να τονιστεί το πέρασμα στο 
μέρος αυτό. 

σελ. 97 

— Μήπως σου φαίνεται, είπε, γιε του Ακουμενού, ότι 
προηγουμένως άδικα φοβήθηκα, έχοντας κάποιο φόβο που 
δεν θα έπρεπε να με φοβίζει; 

Η στομφώδης προσφώνηση γιε του Ακουμενού, τόσο α-
σύμφωνη με το απλό και απέριττο ύφος τους Σωκράτη, απο
τελεί ειρωνικό υπαινιγμό για το πομπώδες ύφος του Αγάθω
να. Με επιτηδευμένες και πάλι λέξεις συνεχίζει και παρακάτω 
ο Σωκράτης, μιμούμενος τον Αγάθωνα: Φοβήθηκα έχοντας 
κάποιο φόβο που δεν έπρεπε να με φοβίζει. 

σελ. 97 

Αλλωστε ο λόγος μου θύμιζε τον Γοργία, και είχα πάθει 
εκείνο ακριβώς που λέει ο Όμηρος: φοβόμουν μήπως τελειώ
νοντας ο Αγάθων μου στείλει με τον λόγο του το κεφάλι του 
Γοργία, που είναι δεινός στον λόγο, εναντίον του δικού μου 
λόγου, και με κάνει άφωνο σαν πέτρα. 

Ειρωνικός υπαινιγμός του Σωκράτη για τη μίμηση από 
τον Αγάθωνα του ύφους του Γοργία και ταυτόχρονα λογοπαί
γνιο με τις λέξεις Γοργίας και γοργείη (κεφαλή), γοργόνειο: 
όποιος έβλεπε το γοργόνειο απολιθωνόταν. Το ίδιο λέει κι ο 
Όμηρος στην ' Οδύσσεια λ 633. 
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σελ. 99 
η γλώσσα μου λοιπόν υποσχόταν και όχι ο νους μου. 
Ο στίχος του Ευριπίδη (^Ιππόλυτος 612): η γλώσσα ορ

κίστηκε και όχι το μυαλό ήταν παροιμιώδης. 

σελ. 99 
Ας πάει λοιπόν στο καλό- γιατί δεν θα τον εγκωμιάσω μ' 

αυτόν τον τρόπο· γιατί 8εν θα μπορούσα. 
Ο Σωκράτης απορρίπτει την κρατούσα άποψη και πρακτι

κή, ότι πρέπει να μεγαλοποιούνται τα προτερήματα του ε-
γκωμιαζόμενου και δέχεται ως μόνη σωστή βάση κάθε εγκω
μίου την αλήθεια. 

σελ. 107 
—Και εσένα θα σε αφήσω τώρα πια, και τα λόγια για τον 

Έρωτα που άκουσα κάποτε από μια γυναίκα από τη Μαντι
νεία, τη Διοτίμα—η οποία ήταν σοφή σ' αυτά και σε πολλά 
άλλα, και κάποτε πέτυχε για τους Αθηναίους που κινδύνευαν 
από λοιμό, βάζοντας τους να κάνουν θυσίες, την αναβολή της 
νόσου για δέκα χρόνια· 

Πρόκειται για τον περίφημο λοιμό του 430 π.Χ., κατά τη 
διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, από τον οποίο πέ
θανε και ο Περικλής. 

σελ. 113 
Όταν λοιπόν γεννήθηκε η Αφροδίτη, έτρωγαν οι θεοί, και 

μαζί τους κι ο γιος της Μήτιδος, ο Πόρος. 
Η Μήτις ήταν η πρώτη γυναίκα του Δία, προσωποποίηση 

της πρακτικής ευφυΐας. 

σελ. 119 
Γενικά κάθε επιθυμία των καλών πραγμάτων και της 

ευτυχίας είναι ο μεγαλύτερος και απατηλός έρω
τας κάθε ανθρώπου. 

Στίχος από άγνωστο έργο. 
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σελ. 127 

Κι εκείνη απάντησε όπως οι τέλειοι σοφιστές: 
Η απόλυτη βεβαιότητα με την οποία μιλάει, η Διοτίμα 

χαρακτήριζε τους σοφιστές. 

σελ. 127 

Άλλωστε και των ανθρώπων αν θελήσεις να κοιτάξεις τη 
φιλοδοξία, θα απορήσεις με τον παραλογισμό της, αν 8εν 
έχεις καταλάβει αυτά που σου είπα εγώ, γιατί τότε θα σκε
φτόσουν τη φοβερή ερωτική διάθεση που έχουν να γίνουν 
ονομαστοί και 8όξα στους αιώνες αθάνατη να θε
μελιώσουν 

Στίχος άγνωστου ποιητή. 

σελ. 127-129 

Ή μήπως νομίζεις ότι η Άλκηστη θα πέθαινε αντί για τον 
Άτμητο, ή ότι ο Αχιλλέας θα ακολουθούσε στον θάνατο τον 
Πάτροκλο, ή ότι θα πέθαινε ο 8ικάς σας ο Κό8ρος για να 
εξασφαλίσει τη βασιλεία των παώιών του, αν 8εν πίστευαν 
ότι θα υπάρχει η αθάνατη μνήμη της αρετής τους, την Οποία 
8ιατηρούμε εμείς σήμερα; 

Σύμφωνα μ' έναν χρησμό που είχαν πάρει οι Δωριείς, θα 
κατακτούσαν την Αθήνα, αν δεν σκότωναν τον βασιλιά της. Ο 
Κόδρος, που το έμαθε, μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, εισχώρη
σε στο στρατόπεδο των Δωριέων και προκαλώντας τους ανά
γκασε να τον σκοτώσουν. 

σελ. 131 

Όσο για την τέλεια μύηση και την αποκάλυψη, στις 
οποίες ο8ηγοΰν αυτές οι 8ι8ασκαλίες, εφόσον κάποιος ακολου
θεί τον σωστό 8ρόμο, 8εν ξέρω αν θα ήσουν ικανός γι' αυτές. 

Η εποπτεία ήταν η ανώτατη βαθμίδα μύησης στα ελευσί
νια μυστήρια. Σ' αυτήν μπορούσαν να φτάσουν, ένα χρόνο 
μετά τη μύηση τους, λίγοι μόνο, εκείνοι που ήταν σε θέση 
να κατανοήσουν τα όσα συνέβαιναν στις μυστικές τελετές, και 
ονομάζονταν τότε τελεσθέντες και τετελεσμένοι. 
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σελ. 143 
Άρχοντα λοιπόν της πόσεως εκλέγω, μέχρι να πιείτε κι 

εσείς αρκετά, τον εαυτό μου. 
Στα συμπόσια οριζόταν ένας άρχων ή βασιλεύς της πόσε

ως, ή συμποσίαρχος, συνήθως ο ανθεκτικότερος στο κρασί, 
για να επιβάλει τους κανόνες της οινοποσίας (αναλογία νερού 
και κρασιού, το μέγεθος του ποτηριού και συνεπώς την πο
σότητα που θα έπιναν κ.λπ.), τους οποίους οι υπόλοιποι ήταν 
υποχρεωμένοι να τηρούν. 

σελ. 143 
Αλλά ας φέρουν, Αγάθωνα, κανένα ποτήρι μεγάλο, αν 

υπάρχει. Ή μάλλον 8εν χρειάζεται, αλλά φέρε, παι8Ί, είπε, 
εκείνον τον φυκτήρα—βλέποντας τον να χωράει περισσότερο 
από οχτώ κοτύλες. 

Ο ψυκτήρ ήταν μεγάλο αγγείο (υψ. περίπου 30-35 εκ.) 
που το χρησιμοποιούσαν για να παγώνουν το κρασί. 

Μία κοτύλη ήταν 0,27 του λίτρου, δηλαδή ο ψυκτήρας 
χωρούσε περισσότερο από δύο λίτρα. 

σελ. 143 
γιατί ένας γιατρός αξίζει όσο πολλοί άλλοι. 
Ίλιάς Λ 514. 

σελ. 147 
Λέω λοιπόν ότι μοιάζει πολύ μ' εκείνους τους σιληνούς 

που υπάρχουν στα εργαστήρια των γλυπτών, 
Στην παλιότερη έρευνα επικρατούσε η άποψη ότι ηταν 

ξύλινες θήκες, που υπήρχαν στα εργαστήρια των γλυπτών, 
με τη μορφή σιληνού που κρατούσε αυλούς, μέσα στις οποίες 
φυλάγονταν τα αγάλματα. Νεότεροι ερευνητές διατύπωσαν 
διαφορετικές γνώμες: Ο W. Peters, Festoen, Festschrift 
A.N. Zadocks -J.J. Jitta (1975) 479 -482 υποστηρίζει ότι 
οι σιληνοί αυτοί ήταν μήτρες που υπήρχαν στα εργαστήρια 
των γλυπτών και χρησίμευαν για την κατασκευή χάλκινων 
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αγαλμάτων ο Ν. Σταμπολίδης, Αρχαιογνωσία III 1-2, 
1982-1984 (1987) 148-157 πιστεύει ότι πρόκειται για λίθι
να αγάλματα. 

Το ότι ο Αλκιβιάδης μιλάει για σιληνούς που βρίσκονται 
στα εργαστήρια των γλυπτών νομίζω ότι μας εμποδίζει να 
δεχτούμε αυτή την τελευταία άποψη, εφόσον λίθινα αγάλματα 
σιληνών μπορούσαν να βρίσκονται οπουδήποτε, και όχι ειδικά 
στα εργαστήρια των γλυπτών. Πάντως, αν απορρίψουμε τις 
δύο πρώτες απόψεις, θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποια άλλα 
αντικείμενα με τη μορφή σιληνών, που υπήρχαν αποκλειστικά 
στα εργαστήρια των γλυπτών. 

σελ. 147 

Και λέω ακόμα ότι είσαι παρόμοιος με τον σάτυρο Μαρ-
σύα. 

Ο Μαρσύας πήρε τους αυλούς που είχε εφεύρει η Αθηνά, 
όταν η θεά τους πέταξε βλέποντας ότι παίζοντας τους παρα
μορφωνόταν το πρόσωπο της, και τόλμησε να διαγωνιστεί με 
τον Απόλλωνα. Ηττήθηκε όμως και γδάρθηκε ζωντανός. 

σελ. 147 

Γιατί κι εκείνα που έπαιζε ο Όλυμπος με τον αυλό, λέω 
ότι είναι του Μαρσύα και ότι του τα δίδαζε εκείνος. 

Περίφημος Φρυγάς αυλητής, που θεωρούνταν μαθητής του 
Μαρσύα. Η μουσική του διακρινόταν για τους λυπητερούς 
τόνους της. 

σελ. 149 

Όταν τον ακούω, η καρ8ιά μου χοροπηδάει πολύ περισ
σότερο από εκείνους που χορεύουν τον χορό των Κορυβάντων 
και δάκρυα μου τρέχουν από τα λόγια του. 

Οι Κορυβάντες, που ήταν ιερείς της φρυγικής θεά Κυβέ
λης, χόρευαν εκστατικούς χορούς υπό τους ήχους αυλών. 

σελ. 153 

τα υπόλοιπα όμως δεν θα τα ακούγατε από μένα, αν δεν 
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ίσχυε το λεγόμενο, ότι στο κρασί βρίσκεται, η αλήθεια (είτε 
χωρίς παιδιά είτε με παιδιά), 

Ο Αλκιβιάδης αναφέρεται μάλλον στην παροιμία που πα
ραδίδει ο Φώτιος: οίνος και παίδες αληθείς. 

σελ. 155 
Κι εσείς, δούλοι, κι αν κάποιος άλλος αμύητος και άξεστος 

βρίσκεται εδώ, τεράστιες πόρτες βάλτε στα αυτιά σας. 
Η φράση «πόρτες βάλτε στα αυτιά σας αμύητοι» ηταν 

τυπική της ορφικής λατρείας και σήμαινε ότι μόνο οι μυημέ
νοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια. 

σελ. 157 
επιχειρείς να αποκτήσεις την αληθινή ωραιότητα και στην 

πραγματικότητα σκέφτεσαι να ανταλλάξεις χρυσά με 
χάλκι να. 

Παροιμιώδης στίχος από την 'Ιλιάδα Ζ 236, οπου ο 
Γλαύκος ανταλλάσσει τη χρυσή του πανοπλία με τη χάλκινη 
του Διομήδη. 

σελ. 159 
Γιατί ήξερα καλά ότι από χρήματα ήταν περισσότερο 

άτρωτος απ' ότι ο Αίας από το σίδερο,... 
Η ασπίδα του Αίαντα, φτιαγμένη από εφτά δέρματα βο

διού, τον έκανε άτρωτο (Σοφοκλής, Αίας 576). 

σελ. 159 
Είχαν προηγηθεί όλα αυτά λοιπόν, όταν αργότερα βρεθή

καμε μαζί στην εκστρατεία της Ποτείδαιας και ήμαστε στην 
ίδια ομάδα στο συσσίτιο. 

Η Ποτείδαια, που είχε αποστατήσει από την Αθηναϊκή 
Συμμαχία το 432 π.Χ. (γεγονός που υπήρξε μια από τις 
αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου), υποτάχτηκε το 
429 π.Χ., μετά από τριετή πολιορκία. 

σελ. 161 
Τι έκανε και τι υπέφερε αυτός ο γενναίος άντρας εκεί 
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κέρα, στην εκστρατεία, αξίζει να τα ακούσετε. 
Ο στίχος, παραλλαγμένος στην αρχή του, είναι από την 

' Οδύσσεια (δ 242). 

σελ. 163 

Ακόμα, άντρες, θα άξιζε να δείτε τον Σωκράτη όταν το 
στράτευμα υποχωρούσε με άτακτη φυγή από το Δήλιο-

Στο Δήλιο (σημερινό Δήλεσι) οι Αθηναίοι νικήθηκαν το 
424 π.Χ. από τους Θηβαίους. 

σελ. 163 

Έπειτα μου φαινόταν ότι βάδιζε όπως τον περιγράφεις κι 
εσύ Αριστοφάνη, κι εκεί όπως κι εδώ, κορδωμένος και 
λοξοκοιτάζοντας,... 

Ο στίχος από τις Νεφέλες (362) του Αριστοφάνη, που 
παίχτηκαν το 423 π.Χ. 

σελ. 163 

Θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει τον Αχιλλέα με τον 
Βρασίδα και με άλλους, και τον Περικλή με τον Νέστορα και 
τον Αντήνορα — και όχι μόνο μ' αυτούς. 

Ο Βρασίδας ήταν σπουδαίος Σπαρτιάτης στρατηγός και 
πολιτικός, περίφημος για το ήθος και τη γενναιότητα του, 
νικητής στην Αμφίπολη το 423 π.Χ. (όπου και σκοτώθηκε). 

Ο Τρώας Αντήνωρ ήταν το αντίστοιχο του Έλληνα Νέ
στορα, σοφός, συνετός και καλός ρήτορας. 

σελ. 165 

αλλά και στον Χαρμίδη του Γλαύκωνα και στον Ευθΰδημο 
του Διοκλή και σε πάρα πολλούς άλλους,... 

Ο Χαρμίδης, θείος του Πλάτωνα από τη μητέρα του, ήταν 
ένας από τους δέκα άρχοντες που κυβέρνησαν τον Πειραιά επί 
της αρχής των Τριάκοντα. Σκοτώθηκε το 403 π.Χ. στη μάχη 
της Μουνιχίας, πολεμώντας εναντίον των δημοκρατικών του 
Θρασύβουλου. 

Ο Ευθύδημος ίσως είναι ο νεαρός που αναφέρει ο Ξενοφών 
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στα Απομνημονεύματα του (IV 2 και 6), που προσηλύτισε 
στη μέθοδο του ο Σωκράτης. 

σελ. 165 
Αυτό το λέω και σε σένα, Αγάθωνα, για να μην εξαπατη

θείς απ' αυτόν, αλλά μαθαίνοντας τα παθήματα μας να φυ
λαχτείς και να μην, σύμφωνα με την παροιμία, «σαν ανόητος 
μάθεις αφού πάθεις». 

Παρόμοιες αρχαίες παροιμίες: παθήματα μαθήματα (Η
σίοδος, "Εργα 218 και Ηρόδοτος 1, 297), πάθος μάθος 
(Αισχύλος, Αγαμέμνων 175). 

σελ. 169 
Και όταν έφτασε στο Λύκειο, αφού πλύθηκε, πέρασε την 

υπόλοιπη μέρα του όπως και άλλοτε, και αφού την πέρασε 
έτσι, το βράδυ πήγε στο σπίτι του για να αναπαυτεί. 

Το Λύκειο ήταν γυμναστήριο, αφιερωμένο στον Λύκιο 
Απόλλωνα. Βρισκόταν λίγο έξω από τα τείχη της πόλης, 
στα βορειανατολικά της. 
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